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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas 

Pertanian Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Mei hingga Oktober 2018. 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan pada pembuatan selai lembaran dalam penelitian ini 

antara lain buah nanas varietas queen umur 24 bulan yang diperoleh dari Kecamatan 

Ngancar Kabupaten Kediri. Bahan selai lembaran berupa bubuk konjak dan pektin 

yang diperoleh dari toko Makmur Sejati, gula pasir, agar – agar, dan asam sitrat 

yang diperoleh dari toko bahan kue Paramarta Kediri. 

Bahan kimia yang digunakan untuk analisis diantarnya adalah aquades, 

ethanol 96%, indicator pp (phenolphthalein) 1%, NaOH 0,1N, amylum 1%, iodine 

0,01N, H2SO4, NaOH, dan serbuk DPPH (2,2 – diphenyl – 1 – pycrihidrazine) yang 

dibeli dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan UMM dan toko lain di luar 

Laboratorium ITP UMM. Bahan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

alumunium voil, kertas saring, dan tissue.  

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas beker, erlenmeyer, 

gelas ukur, blender, oven, spektrofotometer, desikator, saringan vakum, textur 

analyzer, timabangan analitik, kompor, pengaduk, baskom, plastik, labu ukur, 

kertas saring, buret dan statif, color reader, serta alat yang digunakan untuk 

parameter analisis lainnya.   
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3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan nested (tersarang) dengan 

2 faktor, dimana faktor I yang menjadi sarang adalah jenis gelling agent dan faktor 

II adalah konsentrasi gelling agent yang tersarang pada jenis gelling agent. 

Kombinasi 2 faktor akan diperoleh 6 perlakuan dengan 4 kali ulangan. 

Faktor I  = Jenis gelling agent  

  J1 = Konjak  

  J2 = Pektin  

Faktor II = Konsentrasi gelling agent 

  K1 = 1% 

  K2 = 2% 

  K3 =3% 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan selai lembaran buah nanas 

 J1   J2  

K1 K2 K3 K1 K2 K3 

J1(K1) J1(K2) J3(K3) J2(K1) J2(K2) J2(K3) 

Keterangan : 

J1(K1)= Konjak dengan konsentrasi 1% 

J1(K2)= Konjak dengan konsentrasi 2% 

J1(K3)= Konjak dengan konsentrasi 3% 

J2(K1)= Pektin dengan konsentrasi 1% 

J2(K2)= Pektin dengan konsentrasi 2% 

J2(K3)= Pektin dengan konsentrasi 3%   
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3.4  Pelaksanaan Penelitian 

3.4. 1 Pembuatan Bubur Nanas  

Pembuatan bubur nanas menurut Ahmad (2014), tahap pertama dalam 

pembuatan selai lembaran buah nanas adalah membuat bubur dari buah nanas. 

Proses pembuatan selai lembaran diawali dari tahap sortasi, sortasi dilakukan untuk 

memilih nanas yang masih dalam kondisi baik dan segar sehingga didapatkan hasil 

bubur nanas yang maksimal. Kemudian dilakukan pengupasan dan dibuang mata 

buahnya setelah itu di potong – potong dan dilakukan pengecilan ukuran, 

pengecilan ukuran buah nanase berutujuan memudahkan proses penghancuran buah 

nanas. Selanjutnya dilakuakan pencucian terhadap buah nanas. Pencucian 

dilakukan untuk membersihkan buah nanas untuk menghilangkan getah buah 

nanas. Tahapan terakhir yaitu penghancuran buah nanas dengan blender hingga 

didpatkan buah nanas yang halus.  

3.4. 2 Pembuatan Selai Lembaran 

Tahap pembuatan selai lembaran buah nanas menurut Latifah (2010) 

diawali dengan melarutkan gula kedalam bubur buah nanas pada suhu 80°C. 

Setelah itu, ditambahkan dengan agar, setelah agar campurkan konjak atau pektin 

sesuai perlakuan. Kemudian ditambahkan dengan asam sitrat. Pemanasan 

dilakukan pada suhu 80°C selama 10 menit untuk membantu pembentukan gel pada 

selai lembaran. Pemilihan suhu ini didasarkan pada umumnya pembuatan selai 

lembaran dan waktu yang baik dalam pembentukan gel. Dilakukan pengadukan 

selama 10 menit, kemudian dilakukan pencetakan diatas loyang yang telah dilapisi 

plastik pp. Selai lembaran yang telah dingin kemudian disimpan didalam loyang 

dan ditutup dengan alumunium voil. 
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3.4.1 Prosedur Pembuatan Bubur Nanas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pembuatan Bubur Nanas (Ahmad, 2014) 
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3.4.2 Prosedur Pembuatan Selai Lembaran  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pembuatan Selai Lembaran (Latifah, 2010) 
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3.5 Parameter Penelitian Analisis  

3.5.1 Kadar Air (AOAC, 1984) 

1. Wadah dikeringkan dalam oven 15 menit 

2. Memasukkan dalam desikator, dinginkan, dan timbang 

3. Timbang sampel ±2 - 5 g 

4. Kmengeringkan selama 3 jam 

5. Tunggu dalam desikator sampai dingin dan timbang 

6. Memasukkan lagi dalam oven 30 menit 

7. Tunggu sampai dingin dalam desikator dan timbang 

8. Perlakuan ini diulangi hingga diperoleh berat konstan (selisih penimbangan 

berturut - turut 0,2 mg) 

Perhitungan :  

Kadar air (%bb) =  
a - b

a
 x 100 % 

Kadar air (%bk) = 
a - b

b
 x 100 % 

Kadar total padatan (%) = 
b

a
 x 100 % 

3.5.2 Total Asam Tertitrasi (Ranggana, 1977) 

1. Sampel ditimbang 10 g dandimasukkan dalam labu ukur 100 ml 

2. Menambah aquades sampai batas 

3. Ambil 10 ml masukkan erlenmeyer  

4. Menambahkan indikator phenolphthalein 2 – 3 tetes 

5. Titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai warna merah jambu 

Perhitungan :   
ml NaOH x N NaOH x 100/10 x BE

berat contoh (mg)
 x 100  
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3.5.3 Analisa Kadar Vit. C (Sudarmadji et al, 1986) 

1. Timbang bahan sebanyak 10 g 

2. Memasukan dalam beaker glas dan ditambah aquades sampai volume 100 ml 

3. Menghomogenkan dan saring  

4. Ambil filtratnya sebanyak 10 ml dan dimasukkan Erlenmeyer 

5. Menambahkan 2 – 3 tetes larutan pati  

6. Titrasi menggunakan larutan iodine 0,01 N sampai warna biru stabil 

Perhitungan : mL Iodine 0,01 N x 0,88 x FP x 100 

3.5.4 Analisa Total Padatan Terlarut (Ranggana, 1977) 

1. Timbang bahan sebanyak 10 gram  

2. Haluskan bahan menggunakan mortal dimasukkan dalam gelas beaker 

3. Menambahkan akuades hingga 15 gram 

4. Menghomogenkan  

5. Ambil satu tetes larutan dan teteskan dalam hendrefractometer lalu dilihat 

angka di titik terang dan gelap 

Perhitungan : 

Total padatan terlarut ºBrix = angka handrefractometer x Faktor Pengencer 

3.5.5 Analisa Uji Tekstur (Soekarto, 1985) 

1. Analisa menggunakan alat textur analyzer  

2. Nyalakan alat textur analyzer 

3. Pasang probe lalu kalibrasi ketinggian probe 

4. Tekan tombol on pada computer dan mengatur kondisi pengukuran 

5. Lakukan dua kali pemberian gaya tekanan pada sampel 
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3.5.6 Analisis Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Yue dan Xu, 2008) 

Prinsip dari uji DPPH adalah penghilangan warna untuk mengukur kapasitas 

antioksidan yang langsung menjangkau radikal DPPH, yang dilihat dari absorbansi 

pada panjang gelombang 517 nm menggunakan spektofotometer (Yue dan Xu, 

2008). Adapun tahapan analisis aktivitas antioksidan dengan metode DPPH sebagai 

berikut: 

A. Pembuatan Larutan DPPH 0,25 mM 

1. Hitung kebutuhan serbuk DPPH degan rumus: 

Konsentrasi =     massa (mg) 

         Mr x volume (L) 

 

1. Larut serbuk DPPH dengan methanol 70% pada labu ukur 50 mL hingga batas 

tera dan menghomogenkannya. 

2. Simpan larutan DPPH pada kondisi gelap dan tertutup rapat kondisi dingin, 

serta sesegera mungkin untuk digunakan. 

2. Ekstraksi Bahan Aktif 

1. Sampel dihaluskan dengan mortal dan martil . 

2. Timbang sampel sebanyak 1 gram ke dalam tube centrifuge. 

3. Tambah larutan metanol 70% sebanyakl 9 mL. 

4. Sentrifugasi dengan kecepatan 4000 rpm selama 10 menit. 

5. Supernatan dipisah untuk uji aktivitas antioksidan. 

3. Analisis Aktiviotas Antioksidan  

1. Ambil supernatan sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi. 

2. Tambah larutan metanol 70% sebanyak 7 mL. 

3. Tambah 2 mL larutan DPPH 0,25 mM dan menghomogenkannya. 
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4. Tutup mulut tabung dengan plastic wrap, dan bahan tabung dengan pelapis 

gelap. 

5. Simpan sampel pada kondisi gelap selama 30 menit. 

6. Baca serapan λ dengan spektofotometer UV Vis pada λ = 517 nm. 

7. Htung aktivitas antioksidan: 

    
 

3.5.7 Analisa Serat Pangan (Sudarmadji,  2003) 

1. Sampel dihaluskan lalu ditimbang 2 gram dalam erlenmeyer, bebaskan   

lemaknya dengan cara melarutkan menggunakan hexane  

2. Sampel dikeringkan contoh dan masukkan ke dalam erlenmeyer 500 mL 

3. Tambah 50 mL larutan H2SO4 1,25% kemudian didihkan selama 30 menit 

dengan pendingin balik 

4. Tambah 50 mL NaOH 3,25% dan mendidihkan lagi selama 30 menit. 

5. Saring dengan corong Bucher yang berisi kertas saring tak berabu Whatman 

no. 42 yang telah dikeringkan dan diketahui bobotnya. 

6. Cuci endapan yang terdapat pada kertas saring berturut – turut dengan H2SO4 

1,25% panas, air panas dan etanol 96%. 

7. Angkat kertas whatman beserta isinya dan memasukkan ke dalam kotak 

timbang yang telah diketahui bobotnya, keringkan pada suhu 100oC dinginkan 

dan timbang sampai bobot tetap. 

8. Hitung kadar serat dengan rumus: 

% Serat Kasar = Residu kering x 100% 

  Residu basah 

% inhibibisi = Abs blanko – Abs sampel   X 100% 

   Abs blanko 
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3.5.8 Analisis Nilai pH (Badan Standarisasi Nasional, 2004) 

Prinsip dari analisis nilai pH dengan menggunakan pH meter adalah 

berdasarkan pengukuran potensial antara elektroda indikator dengan elektroda 

pembanding atau pengukuran aktivitas ion hydrogen secara 

potensiometri/elektrometri. Adapun tahapan analisis nilai pH dengan menggunakan 

pH meter tipe Lab 875, sebagai berikut: 

1. pH meter dinyalakan. 

2. Bilas elektroda dan temperature probe menggunakan akuades, dan 

mengeringkannya. 

3. Kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan penyangga netral (pH 7) 

serta asam (pH 4) dan membersihkannya. 

4. Bilas kembali elektroda menggunakan akuades, dan mengeringkannya. 

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

Enter kemudian menunggu pembacaan pada layar stabil serta muncul indikator 

autolock  pada layar. 

6. Catat nilai yang tertera pada layar digital. 

3.5.9 Analisa Uji Warna (Sudaro, 2000) 

Pengukuran perubahan warna buah dilakukan dengan menggunakan alat color 

reader.  

1. Alat color reader yang digunakan adalah color reader Minolta 

2. Ubah tombol on - off ke posisi on untuk menyalakan alat 

3. Atur posisi sedemikian rupa sehingga sensor bersentuhan dengan sampel yang 

hendak diukur tingkat warnanya 

4. Sampel harus ditempatkan pada wadah yang transparan (kaca atau plastik) 



27 

5. Tekan tombol target, yang akan diikuti suara beep, pertanda pembacaan selesai

dilakukan

6. Catat angka L, a, dan b pada layar monitor alat colour reader

7. Tekan reset untuk pengukuran selanjutnya

8. Ubah posisi tombol on - off ke arah off untuk mematikan alat

9. Simpan alat pada tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari.

Keterangan: 

1. Nilai L = kecerahan

2. Nilai a- = hijau

3. NIlai a+ = merah

4. Nilai b+ = kuning

5. Nilai b- = biru

6. Nilai L, a, b tergantung komoditas yang diuji

3.5.10 Uji Organoleptik  (Soekarto, 1985) 

Pengujian organoleptik terhadap mi basah matang terdiri 2 macam, yaitu 

pengujian terhadap rasa dan penampakan secara umum. Uji yang dilakukan 

adalah uji kesukaan hedonik. Skala hedonik yang digunakan terdiri dari 5 titik 

dengan urutan menaik menurut tingkat kesukaan sebagai berikut : 

Nilai Kenampakan Aroma Rasa Kesukaan 

1 Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

sedap 

Sangat tidak 

enak 

Sangat tidak 

suka 

2 Tidak 

menarik 

Tidak sedap Tidak enak Tidak suka 

3 Cukup 

menarik 

Cukup sedap Cukup enak Cukup suka 

4 Menarik Sedap Enak Tidak terasa 

ada gel 

5 Sangat 

menarik 

Sangat sedap Sangat enak Sangat suka 


