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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan di Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan , 

Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan 

Agustus 2017 sampai April 2018.  

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan dan aplikasi edible coating 

adalah cabinet dryer, oven, magnet stirrer, stirrer, loyang plastik, loyang, saringan, 

timbangan analitik GR-200, timbangan analitik Ohaus Pronner PA413, baskom, 

spatula kaca, sendok makan, cup plastik, toples plastik, saringan 60 mesh, plastik 

wrap, gunting, gelas ukur 5 ml, gelas ukur 10 ml, gelas ukur 100 ml, beaker glass 

250 ml, hot plate, termometer merk lotus, penjepit dan blander.  

Alat-alat yang digunakan analisis edible coating adalah pipet tetes, pipet ukur, 

labu ukur 50 ml, gelas ukur 10 ml, gelas ukur 100 ml, texture analyzer Shimadzu 

EZ-SX 500N model SN-500N-168, mortal-martil, pisau, tabung reaksi, erlenmeyer 

50 ml, erlenmeyer 100 ml, inkubator, oven WTC Binder 7200 tutlingen/ german 

typ:E53, cawan porselain, petridish, vortex, bola hisap, rak tabung reaksi, buret, 

kertas saring, statis, corong plastik, botol vial,  alkohol 70%, plastik wrap, autoclaf, 

colour reader CR-10 konica minolta, hand refractometer atago N-1α 28-62% 

(cat.No.2211), Laminer airflow dan pH meter.    

3.2.2 Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan pada proses aplikasi edible coating pati kulit 

singkong dengan penambahan ekstrak temu kunci pada buah anggur (varietas 
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probolinggo) segar yang diperoleh dari pasar Dinoyo-Malang (Homogenisasi buah 

anggur yaitu tekstur padat, buah segar dan berat 12 g) dan buah anggur diuji 10 hari 

setelah masa panen , kulit singkong diperoleh dari daerah Areng-areng-Batu limbah 

dari pabrik kripik singkong, gliserol pro analisis, temu kunci yang diperoleh dari 

pasar Dinoyo-Malang dan aquades. Bahan-bahan yang digunakan dalam analisa 

adalah NaOH 0,01 N pro analis, indikator phenoftalein (PP) pro analis, buffer pH, 

media Natrium Agar pro analis, dan aquades. 

3.3 Metode Penelitian  

Penelitian ini dilakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor yang dicobakan adalah faktor 1 

konsentrasi ekstrak temu kunci (4 level) dan faktor 2 yaitu penyimpanan suhu yang 

berbeda (2 level). 

Faktor 1 : Konsentrasi Ekstrak Temu Kunci : 

P0  : Tanpa edible coating (Kontrol) 

P1 : Larutan edible coating + ekstrak temu kunci 4% 

P2  : Larutan edible coating + ekstrak temu kunci 7% 

P3  : Larutan edible coating + ekstrak temu kunci 10% 

Faktor 2 : Suhu Penyimpanan  

K1  : Suhu ruang (T = 28ºC) 

K2  : Suhu 10°C 

 Matriks Kombinasi Perlakuan Konsentrasi Ekstrak Temu Kunci dan Suhu 

Penyimpanan pada buah anggur yang diedible coating.  
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Tabel 3. Matriks Kombinasi Perlakuan  

  P0 P1 P2 P3 

K1 P0K1 P1K1 P2K1 P3K1 

K2 P0K2 P1K2 P2K2 P3K2 

Kombinasi Perlakuan : 

P0K1  :  Buah anggur tanpa diedible coating dan penyimpanan pada suhu ruang 

(T=28ºC). 

P1K1  : Buah anggur yang diedible coating dengan penambahan ekstrak temu 

kunci 4% dan penyimpanan pada suhu ruang (T=28ºC). 

P2K1  : Buah anggur yang diedible coating dengan penambahan ekstrak temu 

kunci 7% dan penyimpanan pada suhu ruang (T=28ºC). 

P3K1  : Buah anggur yang diedible coating dengan penambahan ekstrak temu 

kunci 10% dan penyimpanan pada suhu ruang (T=28ºC). 

P0K2  : Tanpa edible coating dan penyimpanan pada suhu 100C. 

P1K2  : Buah anggur yang diedible coating dengan penambahan ekstrak temu 

kunci 4% dan penyimpanan pada suhu 10ºC. 

P2K2  : Buah anggur yang diedible coating dengan penambahan ekstrak temu 

kunci 7% dan penyimpanan pada suhu 10ºC  

P3K2  : Buah anggur yang diedible coating dengan penambahan ekstrak temu 

kunci 10% dan penyimpanan pada suhu 10ºC 

 Pengamatan yang dilakukan terhadap buah anggur yang diedible coating ini 

yaitu : susut bobot, kadar air, TPC (Total Plate Count), pH, TAT (Total Asam 

Tertitrasi), tekstur, organoleptik (aroma, tekstur, warna), TPT (Total Padatan 

Terlarut) dan Intensitas Warna.  
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3.4 Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1 Pembuatan Pati Kulit Singkong 

Pembuatan pati dari kulit singkong yaitu mengupas kulit luar dari kulit 

singkong tersebut setelah itu merendam kulit singkong selama 24 jam yang 

berfungsi untuk menghilangkan Kandungan HCN pada bahan. Bahan di haluskan 

dengan cara memblander sampai halus dan menambahkan air 1 : 5. Larutan tersebut 

disaring dengan saringan untuk memisahkan ampas dengan filtratnya. Filtrat 

tersebut di endapkan selama 24 jam dan setelah itu air endapan di buang. Endapan 

yang dihasilkan dikeringkan dengan kabinet dryer suhu 500 C selama 12 jam. Pati 

yang sudah kering dihaluskan menggunakan blander dan diayak dengan ayakan 80 

mesh.   

3.4.2 Ekstrak Temu Kunci  

Ekstrak temu kunci dilakukan dengan cara tradisional yakni proses 

pengupasan bahan dan pencucian setelah itu menghaluskan dengan blander serta 

penambahan air dengan perbandingan 1 kg : 1 liter Tahapan selanjutnya yakni 

menyaring dengan kertas saring.   

3.4.3 Pembuatan Edible coating 

Pembuatan edible coating yaitu pati 3g ditambahkan 100 ml aquades.  

Pengadukan selama 15 menit dengan mixer dan disaring. Pemanasan suhu 70º C, 

sambil ditambahkan gliserol 1% pengadukan terus dilakukan sambil degasing 

selama 20 menit. Larutan didinginkan sampai suhu ruang. Setelah larutan dingin 

ditambahkan ekstrak temu kunci (Kontrol, 4%, 7%,10% v/v).  
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3.4.4 Proses Coating pada Buah Anggur  

  Tahapan aplikasi dimulai dengan mencelupkan buah anggur kedalam 

larutan edible coating. Lama pencelupan yaitu 60 detik dikeringkan pada suhu 

ruang.  Lalu disimpan dalam suhu ruang dan suhu 10º C. Setelah disimpan akan 

diamati kadar air, susut bobot, pH, tekstur, TPT (Total Padatan Terlarut), TPC 

(Total Plate Count), intensitas warna, total asam tertirasi dan uji organoleptik 

(warna, tekstur,  dan aroma).   

3.5 Prosedur Analisis Penelitian 

3.5.1 Analisa Susut Bobot (Katamsi, 2004) 

 Pengukuran susut bobot dilakukan secara gravimetri, yaitu membandingkan 

selisih bobot sebelum penyimpanan dengan sesudah penyimpanan. Rumus : 

Rumus : susut bobot (%) = 
(W0−Wt)

W0
 x 100 ……………. (1) 

Keterangan :  

Wo = berat sampel awal (g) 

Wt = berat sampel akhir (g) 

3.5.2 Analisa Kadar Air (AOAC, 1994).  

 Cawan kosong dikeringkan dalam oven dan didinginkan dalam desikator, 

kemudian ditimbang. Sejumlah sampel ditimbang dalam cawan. Cawan 

dimasukkan dalam oven bersuhu 1000C selama 6 jam. Cawan dan sampel 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang setelah dingin. Cawan dan sampel 

dimasukkan kembali ke dalam oven, dikeringkan lagi sampai diperoleh berat yang 

konstan.    

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =  
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝑜𝑣𝑒𝑛 − 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 𝑥100% 
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                   Kadar air = 100% - % berat kering 

3.5.3 Analisa Total Plate Count (TPC)  (Fardiaz et al, 1988) 

 Sampel di-swab dengan luas permukaan tertentu, kemudian hasil swab 

tersebut dimasukkan kedalam larutan pengencer sebanyak 10 ml. Sebanyak 1 ml 

sampel yang telah diencerkan dimasukkan ke dalam masing-masing dua cawan 

petri (duplo) steril yang selanjutnya dituangkan media PCA steril yang telah 

didinginkan hingga suhunya 47-50°C sebanyak 10-15 ml dan digoyangkan secara 

mendatar diatas meja supaya contoh menyebar rata. Cawan berisi agar yang sudah 

membeku diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 30°C selama 2 hari. Total 

bakteri ditetapkan dengan SPC (Standard Plate Count). 

Faktor Pengenceran = Pengenceran awal x pengenceran selanjutnya x jumlah  

   yang di tumbuhkan 

Total mikroba (𝑘𝑜𝑙
𝑔⁄ ) = jumlah koloni x 

1

faktor pengenceran
 

3.5.4 Analisa  Total Padatan Terlarut (TPT) (AOAC, 1995) 

 Pengukuran TPT menggunakan Hand Refractometer (0-39˚Brix).  Sebelum 

digunakan alat dibersihkan terlebih dahulu dengan alkohol dan 120 dilap hingga 

kering.  Sampel yang akan diukur kemudian diletakkan secukupnya  pada tempat 

pembacaan. Kemudian nilai TPT ditunjukkan oleh angka yang didapat pada batas 

garis biru dan putih. 

3.5.5 Analisa Total Asam Tertitrasi  (AOAC, 1994) 

 10 gram sampel dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian 

ditambahkan aquades sampai tanda batas, selanjutnya dihomogenkan dan disaring. 

Filtrat diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Ditambahkan 2-3 tetes 

indikator pp. Dititrasi dengan larutan 0,1 N NaOH sampai warna larutan berubah 
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menjadi merah muda dan warna tersebut tidak berubah kembali selama 30 detik. 

Pada akhir titrasi dihitung jumlah NaOH yang digunakan. 

TAT (%) = 
V x N x Fp

W
 x 100%  

 

Keterangan : 

V : volume titrasi (ml NaOH) 

N : Normalisasi NaOH 

Fp : Faktor pengenceran 

W : berat pengenceran 

 

3.5.6 Analisa Organoleptik (Meilgaard dkk, 1999) 

 Uji organoleptik yang dilakukan meliputi warna, aroma, tekstur, dan 

penerimaan umum dengan menggunakan rating hedonik (Meilgaard dkk, 1999). Uji 

ini dilakukan satu hari setelah coating. Parameter yang diuji meliputi warna, aroma, 

rasa, tekstur, dan penerimaan umum. Uji rating hedonik menggunakan skala 1 – 7, 

dimana kriteria penilaiannya adalah (1) sangat tidak suka; (2) tidak suka; (3) agak 

tidak suka; (4) netral; (5) agak suka; (6) suka; (7) sangat suka. 

3.5.7 Analisa Intensitas Warna (Jowitt dkk., 1987)    

 Warna permukaan buah stroberi selama penyimpanan diukur dengan 

kromameter Minolta CR-300. Skala yang digunakan adalah skala L*a*b dan Yxy 

dengan ulangan pengukuran sebanyak tiga kali setiap sampel. 

3.5.8 Analisa pH ( Apriyantono dkk, 1989) 

a. Alat yang digunakan untuk menentukan pH adalah pH meter.  

Standarisasi pH meter : mula-mula pH dihidupkan dan dibiarkan sampai stabil 

(15 – 30 menit). Elektroda dibersihkan dengan aquades (jika menggunakan 

aquades, keringkan elektroda dengan kertas tissue). Kemudian dimasukkan 

kedalam larutan buffer pH 7 dan pengukuran pH dilakukan. 
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b. Penetapan pH meter : sampel dimasukkan kedalam beaker glass. Elektroda 

dibilas dengan aquadesdan dikeringkan dengan tissue. Elektroda dicelupkan 

kedalam larutan sampel, setelah diperoleh penentuan yang stabil kemudian 

dicatat.   

3.5.9 Tingkat Kekerasan / Tekstur Buah Anggur 

 Pengujian kekerasan dilakukan dengan menggunakan alat pnetrometer 

semi-digital dengan menggunakan probe tertentu, yaitu Rheometer Precision. 

Permukaan buah anggur akan ditusuk jarum probe dengan kecepatan dan berat yang 

tetap sama selama 10 detik, sehingga kedalaman lubang yang diakibatkan oleh 

penusukan tersebut akan menyatakan kelunakan buah melon potong tersebut. Buah 

buah anggur diukur tingkat kekerasannya. 

3.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan Analisis Variasi (ANOVA). Analisis 

data ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari penelitian apakah perbedaan 

konsentrasi ekstrak temu kunci dan suhu penyimpanan memberikan pengaruh nyata 

atau tidak berpengaruh terhadap buah anggur terolah minimal, kemudian di uji 

lanjut menggunakan Duncan α  5% .  
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Gambar 4. Diagram Alir Proses Ekstraksi Temu Kunci 

  

Temu Kunci 1 kg 

Pencucian 

Pengupasan 

Pemarutan  

Air 1 liter 

Ekstraksi 

Penyaringan Ampas  

 

Ekstak temu kunci  
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Pati Kulit Singkong. 

  

Kulit singkong 1 kg 

Pengupasan  

Perendaman 24 jam  

 

Penghalusan  

 

Air 

Penyaringan Ampas  

 

Pengendapan 24 jam  

Penirisan  

Pengeringan  

Pengayakan  

Pati Kulit Singkong 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Pembuatan Larutan Edible Coating.  

 Penambahan 

aquades 100 ml 

 

Pengadukan + pemanasan 

(T = 85ºC , t = 15 menit) Gliserol 1% 

Pendinginan (T=40ºC) 

Pati 3 g 

Penambahan larutan Ekstrak 

Temu Kunci sesuai 

konsentrasi ( 0,4,7,10 % v/v) 

 

Larutan Edible coating 
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Gambar 7. Diagram Alir Proses Aplikasi Edible Coating Pada Buah Anggur. 

1. Susut Bobot 

2. Kadar Air 

3. Intensitas Warna 

4. Tekstur 

5. pH 

6. TPC 

7. TPT 

8. Total Asam 

9. Organoleptik (Warna, 

aroma dan Tekstur ). 

Buah anggur 

Pencelupan pada larutan 

edible coating  

(t = 1 menit) 

Pengeringan  

 

Penyimpanan  

 

Pengamatan buah 

anggur 

 


