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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018 sampai dengan Oktober 

2018 bertempat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian-

Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam pembuatan tepung agar-agar dan fruit leather 

buah pisang kepok meliputi kompor, panci, termometer, baskom, spatula kaca, kain 

saring, pipet tetes, blender merk MIYAKO, timbangan merk TANIKA, loyang, dan 

Cabinet Dryer. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk analisis adalah 

seperangkat alat kaca merk SCHOTT DURAN dan HERMA, desikator merk 

Glaswerk Wertheim 6132, timbangan analitik merk Pioneer Ohaus PA413, kurs 

porselen, tanur, mortal martil, corong, kertas saring whatman no. 24, spatula besi, 

hot plate merk MASPION, pendingin baik, lemari asam, bola hisap, pipet ukur, 

stopwatch, digital thermostat water bath, spektrofotometer UV-Vis GENESYS 20, 

color reader CR-10 merk KONICA MINOLTA, oven merk WTC Binder 7200 tipe 

E53 no. 89749, Tekxture Analyzer tipe EZ-SX merk SHIMADZU, micrometer 

merk HERMA, dan pH metertipe Lab 875 (SI Analytics). 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan tepung agar-agar meliputi 

rumput laut kering jenis Gracilaria sp. (seperti pada Gambar  No. 1 Lampiran 14) 

yang dipanen dari tambak Kraton Pasuruan umur panen 45 hari, NaOH 5%, CaOCl2 

0,25%, CH3COOH, aquades. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam 
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pembuatan fruit leather yaitu air, gula merk gulaku, asam sitrat 0,1%, fruit leather 

komersil merk FRUTADAY serta buah pisang kepok dengan tingkat kematangan 

±90% (seperti pada Gambar No.1 Lampiran 15) yang diperoleh dari pedagang 

pisang di Jalan Tirto Taruno Dau. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan dalam 

analisis meliputi H2SO4 26,5%, Luff Schoorl, KI 20%, NaOH 45%, HCl 30%, Pb 

Asetat, asam asetat 3%, Na-Thiosulfat 0,1 N, aquades, indikator PP, CaCO3, larutan 

glukosa, anthrone.  

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun secara faktorial, terdiri atas dua faktor. Faktor I yakni variasi konsentrasi 

tepung agar-agar dengan 3 level dan faktor II yakni variasi konsentrasi gula dengan 

3 level, secara detail dapat ditulis sebagai berikut: 

Level 1 : Konsentrasi tepung agar-agar (A) (b/b) 

A1 : 0,3% 

A2 : 0,6% 

A3 : 0,9% 

Level 2 : Konsentrasi gula (G) (b/b) 

G1 : 10% 

G2 : 20% 

G3 : 30% 
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Tabel 1. Kombinasi Perlakuan 

             Konsentrasi Tepung  

                          Agar-Agar     

 

Konsentrasi Gula 

A1 A2 A3 

G1 A1G1 

A1G2 

A1G3 

A2G1 A3G1 

G2 A2G2 A3G2 

G3 A2G3 A3G3 

Keterangan : 

A1G1 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,3% dengan konsentrasi gula 10% 

A1G2 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,3% dengan konsentrasi gula 20% 

A1G3 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,3% dengan konsentrasi gula 30% 

A2G1 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,6% dengan konsentrasi gula 10% 

A2G2 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,6% dengan konsentrasi gula 20% 

A2G3 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,6% dengan konsentrasi gula 30% 

A3G1 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,9% dengan konsentrasi gula 10% 

A3G2 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,9% dengan konsentrasi gula 20% 

A3G3 : Konsentrasi tepung agar-agar 0,9% dengan konsentrasi gula 30%  

Masing-masing kombinasi perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali, sehingga 

jumlah total percobaan yang dilakukan sebanyak 27. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui dua proses. Proses pertama yaitu ekstraksi 

tepung agar-agar dari rumput (Gracilaria sp). Proses kedua yaitu proses pembuatan 

fruit leather buah pisang kepok dengan diberikan faktor, yaitu penambahan 

perbedaan konsentrasi tepung agar-agar dan gula. Kemudian dilanjutkan dengan 

pengujian kualitas yang terdapat pada fruit leather buah pisang kepok. Parameter 

yang akan diamati pada fruit leather buah pisang kepok meliputi karakter kimia 

(kadar air, kadar abu, kadar sukrosa, dan pH), karakter fisik (tekstur, kuat tarik, 
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intensitas warna, dan ketebalan), serta organoleptik (uji hedonik rasa, tekstur, 

kenampakan, dan kesukaan). Kemudian diambil satu perlakuan terbaik yang akan 

dibandingkan dengan kontrol pasar. 

3.4.1 Proses Pembuatan Tepung Agar-Agar dari Rumput Laut (Gracilaria sp.) 

(Modifikasi Laras dkk., 2014) 

Seratus gram rumput laut Gracilaria sp. yang telah kering  dipotong ± 5 cm, 

setelah itu direndam dengan larutan CaOCl2 0,25% dalam 2000ml larutan selama 1 

jam untuk pemucatan. Setelah direndam rumput laut Gracilaria sp. lalu dicuci 

bersih kemudian dimasak dengan 1500 ml larutan NaOH 5% dengan suhu ± 85-

95°C selama 1 jam untuk memecah dinding sel rumput laut. Proses selanjutnya 

rumput laut Gracilaria sp. dicuci dengan air mengalir sebanyak 5 kali sampai air 

cucian tidak berwarna. Kemudian ditambah 1500 ml aquades dan dihancurkan 

selama ±30 detik sampai homogen. Selanjutnya rumput laut Gracilaria sp. 

diekstraksi dengan menambahkan asam asetat (CH3COOH) hingga pH menjadi 6 

dengan suhu ± 90-95 °C selama 2 jam dengan diaduk untuk mencegah timbulnya 

kerak di dasar. Hasil ekstraksi rumput laut Gracilaria sp. disaring, kemudian filtrat 

dibiarkan membentuk gel selama ± 18 jam pada suhu ruang. Agar-agar yang 

terbentuk kemudian dikeringkan pada suhu 45-55°C selama 24 jam untuk 

mendapatkan agar kertas kemudian digiling untuk memperoleh tepung agar-agar. 

Diagram alir ekstraksi agar dapat dilihat pada Gambar 1. 

3.4.2 Proses Pembuatan Fruit Leather (Modifikasi Khairunnisa, 2015) 

Proses pembuatan fruit leather pisang kepok yaitu dengan melakukan sortasi 

buah pisang kepok kemudian buah pisang kepok dikupas lalu diblansing selama 5 

menit. Buah pisang kepok yang telah diblansing kemudian diblender dengan 
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penambahan air 1:1 (air:bahan). Selanjutnya puree buah pisang kepok dimasukkan 

dalam panci kemudian tambahkan tepung agar-agar sesuai perlakuan (0,3%, 0,6%, 

dan 0,9%) dan gula sesuai dengan perlakuan (10%, 20%, dan 30%), aduk hingga 

rata kemudian masukkan asam sitrat 0,1%. Lakukan pemasakan hingga suhu 70°C. 

Saat pemasakan dilakukan pengadukan secara terus menerus untuk 

menghomogenkan adonan. Setelah homogen matikan kompor kemudian cetak 

dalam loyang. Selanjutnya dilakukan pengeringan pada suhu 50°C selama 20 jam. 

Setelah itu didinginkan lalu dipotong dengan ukuran 4 x 4 cm dan kemudian 

dilakukan analisis. Diagram alir pembuatan fruit leather buah pisang kepok dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

3.5 Prosedur Analisis Parameter 

3.5.1 Analisis Kadar Air (Sudarmadji dkk., 2007) 

1. Cawan porselen kosong dioven pada suhu 100-105°C selama 24 jam sampai 

berat stabil 

2. Cawan porselen kosong didinginkan dalam desikator selama 15 menit 

3. Cawan porselen kosong ditimbang dan timbang sampel sebanyak ±2 gram 

4. Cawan dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105°C selama 3-5 jam 

5. Cawan didinginkan dalam desikator selama 15 menit 

6. Berat akhir ditimbang dan kadar air dihitung dengan rumus: 

Kadar Air (%) =  
Berat Awal−Berat Akhir

Berat Bahan
 x 100% 

Keterangan :  

Berat awal = (Berat cawan + Berat sampel) 

Berat akhir = (Berat cawan + Berat sampel sudah dioven) 
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3.5.2 Analisis Kadar Abu (AOAC, 2005) 

1. Cawan porselen dipanaskan dalam oven selama 15 menit 

2. Cawan porselen didinginkan dalam desikator 15 menit kemudian ditimbang 

3. Sampel ditimbang sebanyak ±2 gram, dimasukkan dalam cawan porselen 

4. Cawan porselen dibakar sampai tidak berasap lagi dan pengabuan dalam tanur 

bersuhu 55° C sampai berwarna putih dan beratnya konstan 

5. Setelah sampel selesai diabukan kemudian didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit dan ditimbang. Perhitungan Kadar Abu dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = 
Berat Abu

Berat Sampel
x 100% 

3.5.3 Analisis Kadar Gula Total Metode Anthrone (AOAC, 2005) 

3.5.3.1 Pembuatan Kurva Standar 

1. 0,0 (blanko); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 ml larutan standar dituang ke dalam tabung 

reaksi, serta penambahan air sampai total volume dalam masing-masing 

tabung 1 ml 

2. 5 ml pereaksi anthrone ditambahkan dengan cepat ke masing-masing tabung 

reaksi lalu tabung reaksi ditutup dan dihomogenkan 

3. Tabung reaksi ditempatkan ke dalam waterbath 100°C selama 12 menit 

4. Tabung reaksi didinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

5. Larutan dalam tabung reaksi dipindahkan ke dalam kuvet dan pembacaan 

absorbansinya pada panjang gelombang 630 nm 

6. Pembuatan hubungan antara absorban dan mg glukosa 

3.5.3.2 Persiapan Sampel untuk Penetapan Gula 

1. Sampel 2-3 gram ditimbang, lalu ditambahkan alkohol 80% dengan 

perbandingan 1:1 
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2. Bahan dihancurkan dengan mortal-martil sampai semua gula terekstrak, 

kemudian sampel disaring dengan menggunakan kapas. Sisa padatan pada 

kapas dicuci dengan alkohol 80% sampai seluruh gula terlarut 

3. pH filtrat diukur. Jika asam ditambahkan CaCO3 sampai cukup basa. 

4. Filtrat dipanaskan pada waterbath 100°C selama 30 menit dan penyaringan 

kembali menggunakan kertas saring Whatman No.2 

5. Alkohol dihilangkan dengan cara filtrat dipanaskan pada waterbath yang 

suhunya dijaga ±85°C. Jika akan kering ditambahkan air dengan volume 

tertentu dan dihomogenkan, kemudian ditambahkan Pb Asetat jenuh jika 

perlu 

6. 5 ml pereaksi anthrone ditambahkan dengan cepat ke masing-masing tabung 

reaksi, kemudian dipanaskan dalam waterbath 100°C selama 12 menit 

7. Tabung reaksi didinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

8. Larutan dalam tabung reaksi dipindahkan ke dalam kuvet dan pembacaan 

absorbansi pada 630 nm 

9. Pembuatan hubungan antara absorban dan mg glukosa, kemudian kadar gula 

total dihitung dengan rumus:    

Kadar Gula Total (%) = 
mg glukosa x fp 

berat bahan x 1000
x 100% 

3.5.4 Analisis Kadar Sukrosa Metode Luff Schoorl (Sudarmadji, 2003) 

3.5.4.1 Analisis Gula Reduksi (Sebelum Inversi) 

1. 12,5 ml aquades dengan 12,5 ml Luff-Schoorl dibuat terlebih dahulu sebagai 

blanko, kemudian dilakukan prosedur pada nomor 5-7. Blanko dibuat cukup 

sekali setiap kali ulangan penelitian 
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2. Bahan ditimbang sebanyak 2 gram dan dipindahkan ke dalam labu ukur 100 

ml, lalu ditambahkan aquades 50 ml 

3. Larutan Pb-Asetat ditambahkan setetes demi setetes hingga penetesan tidak 

menimbulkan pengeruhan lagi 

4. Kemudian ditambahkan aquades hingga tera pada labu ukur lalu disaring 

5. 12,5 ml filtrat bebas Pb diambil dan ditambahkan 12,5 ml larutan Luff-

Schoorl dalam erlenmeyer 100 ml 

6. Kemudian erlenmeyer dihubungkan pada pendingin balik dan didihkan 

selama 3-5 menit 

7. Selanjutnya erlenmeyer didinginkan dengan cepat pada air mengalir dan 

ditambahkan 7,5 ml KI 20% dan dengan hati-hati serta tambahkan 12,5 ml 

H2SO4 26,5% 

8. 3-5 tetes indikator PP ditambahkan, kemudian dititrasi dengan Na-Thiosulfat 

0,1 N secara perlahan untuk melihat volume penggunaan Na-Thiosulfat 0,1 

N hingga larutan berwarna putih susu. 

9. Volume ml Na-Thiosulfat 0,1 N yang digunakan dicatat 

10. Penghitungan kadar gula reduksi dengan rumus : 

- ml Na-Thiosulfat   = B ml − A ml
Normalitas Na−Thio

0,1 N
 

- Gula Sebelum Inversi (%)  = 
(mg gula xfp)

berat bahan(mg)
 x 100% 

3.5.4.2 Analisis Gula (Sesudah Inversi) 

1. Bahan ditimbang sebanyak 2 gram dan dipindahkan ke dalam labu ukur 100 

ml, lalu ditambahkan aquades 50 ml 

2. Larutan Pb-Asetat ditambahkan setetes demi setetes hingga penetesan tidak 

menimbulkan pengeruhan lagi 
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3. Kemudian aquades ditambahkan hingga tera pada labu ukur lalu disaring 

4. 50 ml filtrat bebas Pb diambil, kemudian ditambah 25 ml aquades dan 10 ml 

HCl 30% lalu dipanaskan pada waterbath pada suhu 70oC selama 10 menit 

5. Pendinginan dengan cepat pada air es,lalu ditambahkan indikator PP dan 

dinetralkan dengan NaOH 45% dengan cara diteteskan hingga terjadi 

perubahan warna (merah muda keunguan) kemudian diteteskan dengan asam 

asetat 3% sampai warna berubah jernih kemudian diencerkan dengan 25 ml 

aquades 

6. 12,5 ml filtrat diambil dan ditambahkan 12,5 ml larutan Luff-Schoorl dalam 

erlenmeyer  100 ml 

7. Kemudian erlenmeyer dihubungkan pada pendingin balik dan didihkan 

selama 3-5 menit 

8. Selanjutnya erlenmeyer didinginkan dengan cepat pada air mengalir dan 

ditambahkan 7,5 ml KI 20% dan dengan hati-hati ditambahkan 12,5 ml 

H2SO4 26,5% 

9. 3-5 tetes indikator PP ditambahkan, kemudian dititrasi dengan Na-Thiosulfat 

0,1 N secara perlahan untuk melihat volume penggunaan Na-Thiosulfat 0,1 

N hingga larutan berwarna putih susu 

10. Volume ml Na-Thiosulfat 0,1 N yang digunakan dicatat 

11. Penghitungan kadar sukrosa dengan rumus: 

- ml Na-Thiosulfat   = B ml − A ml
Normalitas Na−Thio

0,1 N
 

- Gula Sebelum Inversi (%)  = 
(mg gula xfp)

berat bahan (mg)
 x 100% 
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3.5.4.3 Penentuan Jumlah Sukrosa 

Penentuan jumlah sukrosa dilakukan dengan rumus: 

Kadar Sukrosa = (Kadar gula sesudah inversi - Kadar gula sebelum inversi) x 0,95 

Keterangan : - B ml : Volume Na-Thiosulfat Blanko 

- A ml : Volume Na-Thiosulfat Sampel 

- Normalitas Na-Thiosulfat : 0,105 N 

3.5.5 Analisis pH (Badan Standar Nasional, 2004) 

1. pH meter dinyalakan 

2. Elektroda dan temperature probe dibilas menggunakan aquades kemudian 

dikeringkan 

3. Elektoda dikalibrasi dengan cara mencelupkan elektroda pada larutan 

penyangga netral (pH 7) serta asam (pH 4) kemudian dibersihkan 

4. Elektroda dibilas kembali menggunakan aquades kemudian dikeringkan 

5. Elektroda dicelupkan pada sampel dengan menekan tombol Ar (Hold) dan 

Enter kemudian ditunggu pembacaan pada layar stabil serta muncul indikator 

autolock pada layar 

6. Nilai yang tertera pada layar digital dicatat sebagai nilai pH 

7. Kemudian elektroda dibilas dengan aquades lalu dikeringkan menggunakan 

tisu 

3.5.6 Uji Ketebalan Fruit Leather (ASTM D6988-03, 2003) 

Penentuan ketebalan fruit leather yaitu:  

1. Ketebalan fruit leather diukur dengan instrumen mikrometer sekrup ketelitian 

0,01 mm 
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2. Mikrometer diatur pada titik nol kemudian kaki pengepres diturunkan pada 

sampel 

3. Kaki pengepres diangkat sedikit kemudian dipindahkan dari lokasi pengukuran 

pertama 

4. Pengukuran diulangi pada lima tempat yang berbeda 

5. Nilai ketebalan fruit leather adalah rata-rata hasil dari kelima tempat 

pengukuran tersebut 

3.5.7 Analisis Tekstur dengan Texture Analyzer EZ-SX 

1. Jig dipasang pada lubang alat Texture Analyzer 

2. Alat Texture Analyzer dinyalakan dan dilakukan kalibrasi alat melalui program 

Trapesium X 

3. Dilakukan scanning jarak dan gaya pada sampel 

4. Pengaturan jarak penetrasi sampel setinggi 1,5 mm/s dan penekanan dilakukan 

sebanyak satu kali 

5. Uji pada sampel dan catat nilai hardness dan energi yang terbaca pada alat 

3.5.8 Analisis Kekuatan Tarik (Tensile Strength) (Rahayu, 2016) 

Pengujian menggunakan alat Texture Analyzer. Pengujian dilakukan dengan 

cara sampel dijepit mesin penguji tensile. Selanjutnya dilakukan pencatatan 

ketebalan dan panjang awal sampel. Tombol start pada komputer ditekan kemudian 

alat akan menarik sampel dengan kecepatan 100 mm/menit sampai sampel terputus. 

Nilai kekuatan tarik didapatkan dari hasil pembagian tegangan maksimum dengan 

luas penampung melintang. Luas penampung melintang didapatkan dari hasil 

perkalian panjang awal sampai dengan ketebalan awal sampel. Uji kekuatan tarik 

dilakukan pada tiga sampel fruit leather yang kemudian dihitung rata-ratanya.  
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Kekuatan tarik dihitung dengan persamaan berikut : 

t = 
F max

A
 

Keterangan : 

t = Kekuatan tarik 

F max = Tegangan maksimum (N) 

A = Luas penampang melintang (mm2) 

3.5.9 Analisis Warna (de Man, 1999) 

1. Sampel dimasukkan dalam plastik PP (polypropilene) atau plastik transparan 

2. Tutup lensa dibuka dan colour reader dihidupkan 

3. Target L, a, b ditentukan. 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 (-) 

berarti biru 

4. Tombol pengukur warna ditekan 

5. Nilai yang tertera pada layar digital dicatat 

3.5.10 Uji Organoleptik 

Analisis organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima produk fruit 

leather buah pisang kepok oleh konsumen melalui beberapa parameter. Analisis ini 

menggunakan metode hedonic test. Parameter yang diujikan pada uji organoleptik 

ini meliputi rasa, tekstur, kenampakan, dan kesukaan. Skor skala hedonik kisaran 

1-5 pada skala numerik untuk masing-masing parameter. Semakin tinggi skor yang 

diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kesukaan. Masing-masing sampel akan 

diberi kode yang berbeda untuk menghindari terjadinya perbandingan antar sampel 
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pada tingkat kesukaan panelis. Uji hedonik dilakukan dengan menggunakan panelis 

tidak terlatih dengan jumlah minimal 30 orang. 

3.6 Analisis Data 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis ragam ANOVA 

(Analysis of Variance) dengan Uji F pada taraf 5%. Apabila terjadi perbedaan nyata 

atau interaksi pada masing-masing perlakuan, maka data yang sudah diperoleh akan 

dilanjutkan dengan uji pembeda dengan menggunakan uji DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) pada taraf 5% (Hanafiah, 2003). Penentuan perlakuan terbaik 

ditentukan dengan metode uji efektifitas membandingkan langsung dengan nilai 

SNI. Kemudian hasil dari perlakuan terbaik akan dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol pasar menggunakan metode uji t (T test) untuk mengetahui perbedaan dari 

perlakuan terbaik dengan kontrol.  
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Gambar 1. Diagram Alir Ekstraksi Agar (Modifikasi Laras dkk., 2014) 

Pemasakan  

(T= 90-95°C, t= 2 jam) 

Penyaringan (diperas dan disaring 

dengan kain belacu) 

Pembentukan gel dalam suhu ruang 

dalam ± 18 jam 

Pengeringan  

(T=45-55°C, t=24 jam) 

Penggilingan 

Rumput Laut  

(Gracilaria sp.)100 gram 

Pemucatan ± 1 jam dengan CaOCl2 

0,25% dalam 2000 ml larutan 

Alkali treatment  

(T=85-90°C, t=1,5 jam) 

Penghancuran ± 30 detik 

NaOH 5% 

Aquades 1500 ml 

Ekstraksi 
asam asetat 

(CH3COOH) 

hingga pH 6  

Analisa: 

1. Kadar Sulfat
Tepung Agar-Agar 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Fruit Leather (Modifikasi Khairunnisa,2015) 

Keterangan : 

*  Faktor 1 

**Faktor 2 
 

Blansing dengan steam t=5 menit 

Penghancuran 

Pencampuran Bahan 
*Tepung Agar-agar 

0,3%; 0,6%; 0,9% 

**Gula pasir 

10%; 20%; 30% Pemasakan 

(T= 70°C, t = ±3, menit) 

Asam Sitrat 

0,1% 

Pencetakan dalam 

loyang 

Pengeringan 

(T= 50°C, t= 20 jam) 

Fruit Leather 

Pisang Kepok 100 gram 

Pendinginan dan 

pemotongan 4 cm x 4 cm 

Air 100 ml 

Analisa: 

1. Kadar Air 

2. Kadar Abu 

3. Kadar Sukrosa 

4. pH 

5. Ketebalan 

6. Tekstur 

7. Kuat Tarik 

8. Intensitas Warna 

9. Organoleptik (rasa, tekstur, 

kenampakan, dan kesukaan). 
 

Analisa: 

1. Kadar Air 

2. Total Gula 




