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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Oktober 

2017 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Jurusan Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan selai lidah buaya antara 

lain pisau, talenan, baskom, sendok, kompor, panci, blender, spatula, plastik tahan 

panas, timbangan kue , timbangan analitik merk GR-200, dan gelas ukur. 

Alat yang digunakan dalam proses analisa adalah mortal dan martil, beaker 

glass, corong kaca, tabung  reaksi, pipet ukur pyrex, timbangan analitik merk GR-

200, erlenmeyer, desikator, cawan porselen, oven merk WTC binder, labu takar, 

cuvet, gelas ukur, pipet, rak tabung reaksi, kapas, alumunium foil, kertas saring, 

hot plate merk Cimarec model SP 131320-33Q, tanur merk shimadzu UV-VIS 

1800, thermometer merk Lotus, colour reader merk Tristimulus CR-10, pendingin 

balik, water bath merk Shaker, homogenizer merk vortex, mortal martil, dua 

lembar kaca berukuran 20 cm x 5 cm x 2 mm dan alat pendukung lainnya.  

3.3.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah lidah buaya 

yang berasal dari petani lidah buaya di daerah Santrean, Batu,  pektin PA, agar, 

asam sitrat dan asam askorbatkomersial food grade dibeli di toko kimia Panadia, 

dan gula pasir dibeli di Superindo. 
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Adapun bahan kimia yang digunakan untuk proses analisa diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan UMM antara lain adalah aquades, 

pereaksi anthrone, CaCO3, asam sulfat (H2SO4), alkohol 80%, Whatmann No.2,  

serta bahan pendukung lainnya. 

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan percobaan pada penelitian utama adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial yang terdiri dari dua faktor, yaitu Faktor I yaitu 

penggunaan pektin dan agar dan faktor II yaitu penambahan jenis gula yang 

berbeda dengan 4 level, sehingga diperoleh 8 kombinasi perlakuan yang dianalisa 

sebanyak 3 kali ulangan. 

Faktor I :  Faktor II : 

K1 = Pektin M1 : Gula Pasir 50% 

K2 = Agar M2 : Gula Pasir 75% 

 M3 : Gula Jagung 50% 

 M4  : Gula jagung`75% 

Kombinasi Perlakuan Penelitian 

K/M M1 M2 M3 M4 

K1 K1 M1 K1 M2 K1 M3 K1 M4 

K2 K2 M1 K2 M2 K2 M3 K2 M4 

Keterangan 

Kode Gelling agent  Jenis serta Konsentrasi Gula 

K1 M1 Pektin 50% Gula Pasir 

K1 M2 Pektin 75% Gula Pasir 

K1 M3 Pektin 50% Gula Jagung 

K1 M4 Pektin 75% Gula Jagung 

K2 M1 Agar-agar 50% Gula Pasir 

K2 M2 Agar-agar 75% Gula Pasir 

K2 M3 Agar-agar 50% Gula Jagung 

K2 M4 Agar-agar 75% Gula Jagung 
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Pengamatan dilakukan dengan mengamati mutu fisik dan kimia dari selai 

fungsional tersebut. Adapun pengamatan mutu fisik (daya oles, intensitas warna, 

tekstur, kadar air, kadar abu dan organoleptik), kimia (gula total, dan total padatan 

terlarut/
o
Brix). 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Proses Pembuatan Bubur Lidah Buaya 

Proses pembuatan bubur lidah buaya yakni lidah buaya dikupas, kemudian 

dipotong-potong, dipisah antara daging dan daunnya. Setelah itu dicuci hingga 

bersih dan tidak berlendir. Kemudian direndam dengan asam askorbat sebanyak 

1g/liter selama 15 - 20 menit. Selanjutnya ditiriskan dan dilakukan penghancuran 

menggunakan blender. 

3.4.1 Proses Pembuatan Selai 

Proses pembuatan selai lidah buaya ada beberapa tahapan yaitu menyiapkan 

bahan yang diperlukan seperti bubur lidah buaya, pektin, agar, asam sitrat dan 

gula sesuai dengan perlakuan penelitian. Kemudian melakukan pemasakan pada 

bubur lidah buaya sambil menambahkan gula dan gelling agent (sesuai 

perlakuan), lalu dimasak pada suhu 800 C selama 30 menit, lalu diaduk terus 

menerus hingga tercampur merata dan membentuk gel. 
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Selai Lidah Buaya. (Sugiharto, 2012 

dimodifikasi) 

Lidah buaya 250 g 

Pencucian 

Pengupasan 

Pemasakan  80
o
C selama 30 menit  

Penghancuran 

Pengadukan hingga membentuk 

gel. 

Perendaman menggunakan asam 

askorabat selama 15menit. 1g/L 

Busa dalam selai dibuang 

Penambahan sesuai 

dengan perlakuan. 

(Penambahan pektin, 

agar-agar dan 

penambahan sukrosa, 

gula jagung.) dan 

penambahan asam 

sitrat sebanyak 1gram 

 

Disimpan dalam botol yang steril 

Didiamkan pada suhu 40
0 
C 

selama 2 jam 

Selai lidah buaya 
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3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Analisa Kadar Air menggunakan metode gravimetri (Sudarmadji dkk., 

         1997). 

1. Cawan porselen dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 100
0 
C dan 

    didinginkan dalam desikator selama 15 menit. 

2. Sebanyak 1 - 2 g sampel ditimbang, dimasukkan kedalam cawan porselen dan 

dikeringkan dalam  oven dengan suhu 105
0 

C selama 3–5 jam tergantung bahan 

yang digunakan.  

3. Kemudian sampel dalam cawan porselen didinginkan dalam desikator selama 

15 menit dan ditimbang.  

4. Kadar air dihitung dengan rumus : 

Kadar air (%) =  

Keterangan : a = berat cawan dan sampel sebelum dikeringkan (g)  

b = berat cawan dan sampel setelah dikeringkan (g)  

c = berat sampel (g)  

3.5.2 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji dkk. 1997) 

1. Bahan dihaluskan dan ditimbang 2g dan dimasukkan ke dalam cawan 

pengabuan yang telah mencapai berat konstan.  

2. Dikeringkan dalam tanur untuk diabukan pada suhu 550
0 

C-600
0 

C selama 3 

sampai 5 jam.  

3. Tanur dimatikan dan ditunggu sampai dingin, dipanaskan dalam oven selama 

15 menit.  

4. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang berat akhir.  
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5. Kadar abu dihitung dengan rumus : 

Kadar abu = 

3.5.3 Analisa Total Padatan Terlarut dengan Menggunakan Hand 

Refractometer (Sukardi, 2015) 

Prinsip dari analisis total padatan terlarut adalah penentuan kadar gula yang 

didasarkan atas indeks bias larutan dengan menggunakan bantuan alat 

refraktometer. Adapun tahapan analisis total padatan terlarut sebagai berikut : 

1) Membuka penutup kaca prisma. 

2) Melakukan kalibrasi alat dengan meneteskan aquades (2 - 3 tetes) pada kaca 

prisma. 

3) Mengarahkan refraktometer ke arah cahaya, dan melihat pembacaan skala 

melalui lubang teropong pada skala 0
o
Brix. 

4) Membersihkan kaca prisma dengan tisu. 

5) Membuka penutup kaca prisma, dan meneteskan larutan minuman jeli (2 - 3 

tetes) ke atas permukaan kaca prisma. 

6) Menutup kaca prisma, dan mengarahkan ke arah cahaya. 

7) Membaca skala yang tertera pada garis batas. 

8) Mengambil bahan yang telah dihaluskan sebanyak 5g ke dalam beaker 

glass. 

9) Menambahkan aquades hingga 20g kemudian mengaduknya hingga rata. 

10) Meneteskan satu tetes larutan hand refraktometer. 

11) Melihat angka di titik terang dan gelapnya. 
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3.5.4 Analisa tekstur dengan Menggunakan Texture Analyzer EZ-SX 

Prinsip dari analisis kekuatan gel dengan menggunakan Texture Analyzer EZ-

SX adalah pemberian tekanan pada sampel dengan jarak tertentu, hingga sebagian 

dari gel yang terbentuk hancur. Gaya yang diperoleh dinyatakan dalam satuan 

Newton dan diambil sebagai nilai kekuatan gel. Adapun tahapan analisis kekuatan 

gel dengan Texture Analyzer EZ-SX adalah sebagai berikut: 

1. Memasang jig pada lubang alat Texture Analyzer. 

2. Menyalakan alat Texture Analyzer, dan melakukan kalibrasi alat melalui 

program Trapesium X. 

3. Melakukan scanning jarak dan gaya pada sampel. 

4. Mengatur jarak penetrasi sampel teinggi 1,5 mm/s, dan penekanan dilakukan 

sebanyak satu kali. 

5. Melakukan uji pada sampel, dan mencatat nilai hardness dan energi yang 

terbaca pada alat. 

3.5.5 Prosedur Pengujian Daya Oles (Yuwono dan Tri, 1998) 

1) Dua lembar kaca berukuran 20 cm x 5 cm x 2 mm direkatkan pada bidang 

oles (kaca) sehingga jarak antar dua lembar kaca tersebut 2 cm.  

2) Sampel sebanyak 3g diratakan sepanjang 2 cm pada ujung pisau oles.  

3) Sampel dioleskan pada bidang oles hingga jarak terjauh yang dapat dicapai.  

4) Jarak terjauh adalah jarak yang dapat dicapai sampel tanpa terputusnya 

olesan. Jarak terjauh yang dapat dicapai sampel diukur dengan mistar.  

Daya oles = jarak terjauh (cm). 
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3.5.6 Analisa Uji Intensitas Warna dengan  Menggunakan Color Reader 

         (Sukardi, 2015) 

Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan colour reader adalah 

melalui sistem pemaparan warna dengan menggunakan sistem CIE dengan tiga 

reseptor warna yaitu L, a, dan b Hunter (de Man, 1999). Adapun tahapan analisis 

intensitas warna sebagai berikut : 

1) Menyiapkan sampel dalam plastik PP (polypropilene) atau plastik transparan. 

2) Melepas penutup lensa. 

3) Menghidupkan colour reader. 

4) Menentukan target L, a, b. Dimana L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai negatif (-) berarti gelap; axis a nilai positif (+) berarti merah, nilai 

negatif (-) berarti hijau; axis b nilai positif (+) berarti kuning, nilai negatif (-) 

berari biru. 

5) Menekan tombol pengukur warna. 

6) Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 

3.5.7 Uji Organeleptik dengan Metode Hedonic Scale Scoring (Kartika, 1987) 

Uji yang dilakukan terhadap selai lidah buaya dilakukan secara panel test 

menggunakan uji sensoris menurut kesukaan panelis. Daftar pertanyaan diajukan 

menurut Hedonic Scale Scoring terhadap produk selai lidah buaya. Pada poin uji 

organoleptic menggunakan panelis sebanyak 30 orang untuk uji skala 1-5 yang 

memiliki arti seperti yang ditampilkan pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Skor Penilaian Uji Organoleptik Selai Lidah Buaya.  

Skor Aroma Rasa Warna Tekstur Kesukaan 

1 Sangat 

tidak enak 

Sangat 

tidak enak 

Sangat tidak 

terang 

Sangat tidak 

kental 

Sangat tidak 

suka 

2 Tidak 

enak 

Tidak 

Enak 

Gelap Tidak kental Tidak Suka 

3 Cukup 

enak 

Cukup 

Enak 

Cukup 

Terang 

Cukup kental Cukup Suka 

4 Enak Enak Terang Kental Suka 

5 Sangat 

enak 

Sangat 

Enak 

Sangat 

Terang 

Sangat 

Kental 

Sangat Suka 

3.5.8 Penentuan Gula Total Metode Anthrone (AOAC, 1999) 

3.5.8.1 Pembuatan Kurva Standart 

1. Pipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 mL larutan 

standart kemudian menambahkan air sampai total volume masing-masing 

tabung 1 mL. 

2. Menambahkan dengan cepat 5 mL pereaksi anthrone ke masing-maisng 

tabung reaksi. 

3. Menutup tabung reaksi dan menghomogenkannya. 

4. Menempatkan dalam waterbath 100
o 
C selama 12 menit. 

5. Mendinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

6. Memindahkan dalam kuvet dan membaca absorbansinya pada panjang 

gelombang 630 nm. 

7. Membuat hubungan antara absorban dan mg glukosa. 

3.5.8.2 Persiapan Sampel untuk Penetapan Gula 

1. Menimbang sampel 20 - 30 g, menambahkan alkohol 80% dengan 

perbandingan 1:1 

2. Menghancurkan bahan dengan mortal-martil sampai semua gula terekstrak. 
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3. Menyaring sampel dengan menggunakan kapas. Mencuci sisa padatan pada 

kapas dengan alkohol 80% sampai seluruh gula terlarut. 

4. Mengukur pH filtrat. Jika asam menambahkan CaCO3 sampai cukup basa. 

Memanaskan filtrat pada waterbath 100
o 

C selama 30 menit. Dan menyaring 

kembali dengan menggunakan kertas saring Whatman No.2. 

5. Menghilangkan alkohol dengan memanaskan filtrat pada waterbath yang 

suhunya dijaga + 85 
o
C. Jika akan kering menambahkan air dengan volume 

tertentu dan menghomogenkan. 

6. Menambahkan Pb asetat jenuh jika perlu. 

7. Menambahkan dengan cepat 5 mL pereksi anthrone ke masing-masing tabung 

reaksi. 

8. Menempatkan dalam waterbath 100
o 
C selama 12 menit. 

9. Mendinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir  

10. Memindahkan dalam kuvet dan membaca absirbansi pada 630 nm 

11. Membuat hubungan antara absorban dan mg glukosa. 

12. Menghitung kadar gula total dnegan rumus : 

 

Kadar Gula Total (%) = mg glukosa x fp x 100 

            gram bobot contoh x 1000 

3.9 Analisa Data 

Data pengamatan analisa kimia, fisik dan organoleptic dianalisis 

menggunakan analisis Sidik Ragam atau ANOVA untuk mengetahui pengaruh 

dari perlakuan dengan Uji F pada taraf 5%. Apabila terjadi berbeda nyata atau ada 

interaksi pada masing-masing pelakuan maka data yang telah diperoleh akan 

dilanjutkan dengan uji pembeda dengan menggunakan Uji DMRT (Duncan’s 
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Multiple Range Test) dengan Uji T pada taraf 5% dan perlakuan terbaik 

ditentukan dengan metode Uji Efektifitas De Garmo. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan perlakuan terbaik yaitu 

variabel-variabel  yang diamati dalam pemilihan alternative diurutkan berdasarkan 

bobot (weight) tingkat prioritas penentu. Bobot kemudian dinormalisasi dengan 

cara membagi masing-masing bobot dengan jumLah nilai bobot yang diberikan. 

Nilai efektifitas setelah  itu ditentukan. Nilai efektivitas dihitung dari masing-

masing alternatif dengan mengikuti persamaan berikut: 

 

Nilai Efektifitas =   

Nilai efektivitas yang diperoleh dikalikan dengan nilai normalisasi dari 

bobot yang diberikan untuk masing-masing parameter. Langkah terakhir hasil kali 

dari nilai efektivitas dengan nilai normalisasi dijumLahkan pada masing-masing 

alternatif. Nilai jumlah yang terbesar merupakan nilai perlakuan terbaik (De 

Garmo et. al., 1994) 

 

Nilai hasil pengukuran – Nilai terburuk 

Nilai terbaik – Nilai terburuk 




