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III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Labortorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan ini 

dimulai pada bulan Mei 2018 sampai Oktober 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat-alat yang digunakan untuk proses pembuatan nira tebu meliputi : 

mesin pemeras tebu, panci satinless, kompor, pengaduk, botol plastik, saringan, 

pipet ukur, gelas ukur, tabung reaksi, elenmeyer. Alat-alat yang digunakan untuk 

analisa pengawetan nira tebu meliputi : Handrefraktometer merk RHH-92ATC, 

colour reader merk CR-10 KONICA MINOLTA, labu ukur 100 ml merk Iwaki 

Pyrex , elenmeyer 100 ml merk Iwaki Pyrex, termometer 100
o
C, pH meter, 

inkubator suhu 35
o
C, cawan petri merk Iwaki Pyrex, tabun reaksi Iwaki Pyrex, 

mesin vortex, hotplate merk Maspion S-301, waterbath termoteste, laminary air 

flow, tissue dan peralatan gelas. 

3.2.2 Bahan  

Bahan tebu jenis tebu hijau (PS–862) yang didapatkan dari penjual nira 

tebu hijau Jl. Mergosono kota Malang dan tebu hitam (BL)  yang didapatkan dari 

pabrik gula krebet baru. Bahan-bahan lain berupa aquades, Nutrien Agar (Na), 

alkohol 96%, H2SO4 26,5%, Luff Schrool, KI 20%, NaOH 45%, HCl 30%, Pb 

asetat, asam asetat, 3%, Na-thiosulfat 0,1 N, indikator PP, dan CaCO3 yang 
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didapatkan dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metode Penelitian  

Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan rancangan 

tersarang (Nested) yang terdiri dari dua faktor yaitu Faktor 1 yang menjadi sarang 

adalah varietas tebu (Tebu Hijau dan Tebu Hitam). Faktor 2 perbedaan suhu 

pasteurisasi (60
o
C, 70

o
C, 80

o
C, dan 90

o
C) yang tersarang pada varietas tebu. 

Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan sehingga jumlah total sampel 

sebanyak 8 dan akan dilihat daya simpannya pada hari ke-0,ke-1 dan ke-2. Data 

pengamatan dilakukan analisa fisikokimia dan organoleptik. 

Faktor-faktor yang digunkan sebagai perlakuan dalam penelitian ini adalah 

varietas tebu dan suhu pasteurisasi : 

 Faktor I:  perbedaan varietas tebu (V), dengan 2 level:  

V1=  Varietas Tebu Hijau (PS-862) 

V2= Varietas Tebu Hitam (BL) 

Faktor II:  perbedaan suhu pasteurisasi  (S), dengan 4 level: 

S1 =  60
o
C 

S2 =  70
o
C 

S3 =  80
o
C 

S4 = 90
o
C 

Tabel 1. Matriks Kombinasi Perlakuan 

Varietas Tebu    Suhu Pasteurisasi 

S1 S2 S3 S4 

V1 V1S1 V1S2 V1S3 V1S4 

V2 V2S1 V2S2 V2S3 V2S4 
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V1S1 : Nira Tebu Hijau Dengan Suhu pasteurisasi 60
o
C 

V2S1  : Nira Tebu Hitam Dengan Suhu pasteurisasi 60
o
C  

V1S2 : Nira Tebu Hijau Dengan Suhu pasteurisasi 70
o
C  

V2S2 : Nira Tebu Hitam Dengan Suhu pasteurisasi 70
o
C 

V1S3 : Nira Tebu Hijau Dengan Suhu pasteurisasi 80
o
C   

V2S3  : Nira Tebu Hitam Dengan Suhu pasteurisasi 80
o
C  

V1S4  : Nira Tebu Hijau Dengan Suhu pasteurisasi 90
o
C   

V2S4 : Nira Tebu Hitam Dengan Suhu pasteurisasi 90
o
C 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Minuman Ringan Nira Tebu 

Pembuatan miuman ringan nira tebu pada awalnya dilakukan pembersihan 

batang tebu untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada batang tebu 

sebelum diperas. Nira tebu bisa langsung didapatkan dengan menggunakan mesin 

pemeras tebu. Mesin inilah yang akan memisahkan nira tebu dan ampas 

batangnya. Selanjutnya proses pasteurisasi nira tebu bisa dilakukan dengan cara 

memanaskan nira dengan suhu yang berbeda yaitu 60
o
C, 70

o
C, 80

o
C dan 90

o
C 

selama 10 menit. Setelah itu dilakukan penurunan suhu hingga 50
o
C selama 5 

menit. Setelah itu dilakukan proses filling pada kemasan sampai penuh. Setelah 

itu dilakukan penyimpanan nira tebu pada  suhu ruang hingga sari tebu tersebut 

dinyatakan rusak atau terjadi perubahan-perubahan pada minuman nira tebu 

tersebut. Pengamatan dilakukan selama 2 hari untuk melihat kerusakan secara 

fisik serta mikrobiologis. 
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3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Penentuan Nilai pH (Sudarmadji, dkk., 2007) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan 

2. Menghidupkan pH meter dan melakukan kalibrasi elektroda dengan larutan 

buffer pH 4 kemudian bersihkan dengan aquades. Melakukan kalibrasi lagi 

pada elektroda dengan larutan buffer pH 7 dan bilas kembali dengan aquades 

3. Menyiapkan sampel uji pada wadah 

4. Mencelupkan elektroda kedalam sampel uji sampai diperoleh pembacaan pH 

yang stabil 

5. Mencatat nilai pH 

3.5.2 Uji Total Plate Count (TPC) (Sudarmadji dkk, 2007) 

1. Sampel diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

2. Menambahkan 9 ml aquades steril dan dihomogenkan 

3. Lakukan pengenceran bertingkat sampai 5x pengenceran (10
-5

) 

4. Ambil 1 ml dari pengenceran terakhir dan dimasukkan ke dalam petridish yang 

sudah ada medianya 

5. Ratakan suspensi dengan batang L secara perlahan 

6. Media diinkubasi didalam inkubator dengan suhu 37
o
C selama 24 jam 

7. Petridish yang telah diinkubasi diambil dari inkubator dan menghitung jumlah 

bakteri dengan menggunakan colony counter 

8. Menghitung jumlah koloni bakteri dengan rumus: 

Total Bakteri (CFU/ml) = Jumlah Koloni 

                      1/pengenceran 
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3.5.3 Penentuan Total Padatan Terlarut (TPT) (Anonim, 2010)  

Analisa total padatan terlarut dilakukan dengan menggunakan hand 

refraktometer. Mula-mula dilihat contoh air yang telah diuji pada masa di ruangan 

(suhu air harus sama seperti suhu kamar) tanpa menghiraukan suhu pengukuran. 

Garis pada lingkaran diatur ke posisi nol dengan menggunakan skrup pengatur 

untuk kalibrasi. Kemudian ukur contoh, catat skala yang terbaca. Variasi suhu 

ruangan mungkin dapat menyebabkan kesalahan, jadi sebagai saran pengaturan 

nol harus dicek setiap 20 menit penggunaan dengan menggunakan air. 

3.5.4 Penentuan Intensitas Warna Menggunakan Colour Reader  

1. Menyiapkan sampel pada plastik bening 

2. Menghidupkan colour reader dengan mengaktifkan tombol ON 

3. Menentukan target pembacaan dengan menekan tombol yang ada pada alat 

colour reader (L, a+, b+) 

4. Melakukan pengukuran sebanyak 3x pada titik yang berbeda dan di rata-rata 

3.5.5 Analisa Organoleptik Uji hedonik (Rahayu, 2001) 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi kenampakan, warna, kekentalan 

dan rasa.Pengujian menggunakan uji skala hedonic yang terdiri dari 5 nilai dengan 

5 pernyataan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2.Skor Uji Organoleptik 

No Skor Kenampakan Skor Aroma 

1 Sangat keruh Sangat khas tebu 

2 Tidak keruh Tidak khas tebu 

3 Cukup keruh Cukup khas tebu 

4 Keruh Khas tebu 

5 Sangat keruh Sangat khas tebu 

Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel secara acak 9 macam 

sampel yang masing – masing telah diberi kode yang berbeda kepada 25 panelis. 
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Selanjutnya panelis diminta memberi penilaian terhadap sampel sesuai skala 

hedonik yang ada. 

 

 

Gambar 1. . Diagram alir proses pembuatan sari tebu (Arifah, 2008) yang 

dimodifikasi. 
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