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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan TeknologioPangan 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Penelitianoiniodilaksanakan pada bulan Februari - Juli 2018. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Bahan-bahanoyang digunakan dalam penelitianoini adalah buah okra hijau 

yang masih segar dengan ukuran 8- 12 cm dan umur simpan 2 hari, didapat dari 

toko swalayan (Super Indo) Malang, sorbitol teknis, CMC, asam sitrat, aquades, 

NaOH dan silica gel. 

Alat-alatoyang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik 

digital Ohauss, spatula,  talenan, pisau, baskom, gelas beker, jurigen, gelas ukur, 

saringan, loyang, kaca, plastik PP, plastik HDPE, penggaris, gunting, 

thermometer, hot plate strirrer Barnstead Thermolyne Cimarec 2, tekstur analyzer 

Shimadzu, Spektofotometer Genesys20 Thermo Spectronic, magic stirrer, 

desikator, Oven WTC Binder 7200 Tutlingen, micrometer sekrup Mitutoyo, gelas, 

toples kaca, cawan porselen dan karet. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang terdiri dari dua faktor dengan tiga kali ulangan. Faktor pertama yaitu 

konsentrasi CMC yang terdiri dari tiga level, dan faktor kedua yaitu konsentrasi 

sorbitol juga terdiri dari tiga level. Kombinasi perlakuan dari kedua faktor yaitu  9 

pelakuan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analysis of 
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Variant (ANOVA) dan dilanjutkan uji banding DMRT (Duncan’s Multiple Range 

Te st) dengan taraf nyata 5% (α=0,05). 

Faktor I konsentrasi CMC (w/v) 

C1 : Konsentrasi CMC 0,75% 

C2 : Konsentrasi CMC 1% 

C3 : Konsentrasi CMC 1,25% 

Factor II konsentrasi sorbitol (v/v) 

S1 : Konsentrasi sorbitol 0,5% 

S2 : Konsentrasi sorbitol 1 % 

S3 : Konsentrasi sorbitol 1,5% 

Kombinasi perlakuan (Tc) = 3x3=9, dengan jumlah ulanganominimum perlakuan 

(n) adalah: 

Tc (n-1)   15 

9 (n-1)   15 

9n   24 

n   2,6 … dibulatkan menjadi n=3 

 

Kemudian dilakukan pengamatan terhadap uji ketebalan, kelarutan dalam 

air, transparasi, kuat tarik dan laju transmisi uapoair (water vapor transmission 

rate/WVTR). 

Tabel 1. Tabel Kombinasi Perlakuan Konsentrasi CMC dan Konsentrasi Sorbitol 

 Sl (0,5%) S2 (1%) S3 (1,5%) 

C1 (0,75%) C1S1 C1S2 A1S3 

C2 (1%) C2S1 C2S2 A2S3 

C3 (1,25%) C3L1 C3S2 C3S3 
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Keterangan:  

1. C1S1 = Konsentrasi CMC 0,75% dengan penambahan sorbitol 0,5%  

2. C1S2 = Konsentrasi CMC 0,75% dengan penambahan sorbitol 1%  

3. C1S3 = Konsentrasi CMC 0,75% dengan penambahan sorbitol 1,5%  

4. C2S1 = Konsentrasi CMC 1% dengan penambahan sorbitol 0,5%  

5. C2S2 = Konsentrasi CMC 1% dengan penambahan sorbitol 1%  

6. C2S3 = Konsentrasi CMC 1% dengan penambahan sorbitol 1,5%  

7. C3S1 = Konsentrasi CMC 1,25% dengan penambahan sorbitol 0,5% 

8. C3S2 = Konsentrasi CMC 1,25% dengan penambahan sorbitol 1% 

9. C3S3 = Konsentrasi CMC 1,25% dengan penambahan sorbitol 1,5% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Gel Okra 

Pembuatan gel okra menurut Pratiwi, dkk (2016), yaitu okra disortasi 

dengan cara memilih buah yang bagus dan tidak rusak atau busuk, kemudian cuci 

hingga bersih. Pebandingan okra dan air 1:6 (w/v).Okra dipotong-potong 

sepanjang 1 cm kemudian dilakukan perendaman selama 8-10 jam pada suhu 

dingin dengan aquades sebanyak 1000 ml. Setelah proses perendaman dilakukan 

pengaringan untuk memisahkan gel dengan ampasnya. Gel okra akan diapliksikan 

langsung menjadi edible film, dan untuk analisis proksimat,gel okra perlu proses 

pembubukan terlebih dahulu. Prosedur pembuatan gel okra dan bubuk lendir okra 

dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 1. Pembuatan Gel Okra (Pratiwi, 2016) 
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Penimbangan   
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o
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3.4.2 Pembuatan Edible Film Gel Okra 

Kerterangan: * : Perlakuan faktor I 

  ** : Perlakuan faktor II 

Gambar 2. Pembutan Edible Film Gel Okra (modifikasi Amaliya, 2014) 

Gel Okra 300ml 

Homogenisasi  

Pemanasan  

T = 75-80
o
C, t = 15 menit 

 

Pendinginan T=45
0
C 

Penuangan pada loyang 20x20x3 cm  

Pengeringan t= 24 jam, T= 70
0
C 

Pendinginan pada suhu ruang 

t= 15 menit 

Edible film 

CMC* (0,75%; 1%, 

1,25%) dan 

sorbitol** (0,5%; 

1%; 1,5%) 

Analisis karakteristik edible 

film: 

1. Ketebalan  

2. Transparansi 

3. Kuat tarik 

4. Elongasi 

5. Laju transmisi uap 

air (WVTR) 

6. Kelarutan dalam air 
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Pembuatan edible film gel okra (Gambar 7) dengan penambahan CMC dan 

sorbitol sebagai bahan plastilizer untuk membantu agar edible membentuk lapisan 

yang diinginkan dan memiliki tekstur yang kokoh. Pembuatan edible film gel okra 

yaitu gel okra sebanyak 300 ml dengan penambahan CMC (0,75%; 1%; 1,25%) 

dan sorbitol (0,5%; 1%; 1,5%), yang kemudian dilakukan pemanasan suhu 75-

80
o
C t= 15 menit untuk pencampuran dan pengoptimuman edible filmnya. Setelah 

proses pemanasan dilakukan pendinginan pada suhu ruang hingga suhu 45
o
C. 

Proses selanjutnya yaitu pengeringan dengan cabinet dryer dengan suhu 70
o
C 

selama 24 jam.  

3.5 Parameter Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan cmc dan 

sorbitol terhadap karakteristik fisik, mekanik dan barrier edible film gel okra 

(Abelmoschus esculentus ). Karakteristik yang akan dianalisa yaitu ketebalan 

edible film, kuat tarik (tensile stregth), elongasi (elongation at break), laju 

transmisi uap air (water vapor transmission rute / WVTR) dan kelarutan dalam air 

edible film yang dihasilkan. 

3.5.1 Prosedur Analisis 

Pengamatan bahan baku pada uji protein dan serat dibutuhkan bahan yang 

berbentuk bubuk, sehingga adanya proses pembubukan gel okra. 

3.5.1.1 Pembuatan Bubuk Okra (Lim dkk., 2015) 

1. Buah okra yang sudah dibersihkan dan diiris direndam selama 8-10  jam 

dalam air suling suhu 70°C dengan perbandingan 5:1 (air suling: okra).  

2. Selanjutnya, rendaman dipanaskan dalam microwave 360 watt, selama 3 

menit.  



28 

 

3. Lendir yang terekstrak kemudian dipisahkan dari padatan. Dengan volume 

yang sama, etil alkohol ditambahkan ke filtrat untuk mengisolasi lendir, 

kemudian disimpan dalam lemari es selama 3 hari atau sampai isolasi 

sempurna tercapai.  

4. Hasil isolasi berupa endapan kemudian disaring dan dibilas dengan aseton. 

5. Endapan dikeringkan semalaman dalam oven 45 °C.  

6. Endapan kering kemudian diblender lalu disaring menggunakan siever 80 

mesh.  

7. Bubuk lendir yang dihasilkan disimpan dalam wadah kering.   

3.5.1.2 Kadar Protein (Sudarmadji, dkk., 1984) 

1. Penimbangan sampel sebanyak 0,1 g  

2. Memasukkan sampel ke dalam labu Kjeldhal 500 ml.  

3. Penambahan 2 g  yang dicampur selenium ± 2 g dan 10 ml H2SO4 pekat.  

4. Pemanasan labu Kjeldahl yang berisikan bahan dalam lemari asam sampai 

mendidih dan larutan berubah jernih kehijau-hijauan (sekitar 2 jam). 

5. Pendinginan sampel.  

6. Larutan dimasukkan ke dalam destilator dan ditambahkan akuades 150 ml dan 

50 ml NaOH 40% lalu segera menutup detilatornya.  

7. penyulingan selama lebih kurang 10 menit, sebagai penampung gunakan 20 

ml larutan asam borat 2%.  

8. ujung pipa dibilas dengan air suling.  

9. Hasil destilasi dititrasi dengan larutan HCL 0,01 N sampai berwarna merah 

muda.  
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10. Menggunakan aquades sebagai blanko, melakukan destruksi, destilasi dan 

titrasi seperti yang dilalukan untuk sampel.  

11. Kadar protein dihitung dengan rumus seperti berikut: 

   
                               

               
            

%Protein= %N x Faktor Konversi 

Keterangan: 

Faktor konversi= 6,25 

3.5.1.3 Kadar Serat (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Penimbangan bahan kering sebanyak 2 g kemudian ekstraksi lemak dengan 

soxhlet.  

2. Bahan dipindah ke dalam erlenmeyer 600 ml kemudian ditambahkan 0,5 g 

asbes.  

3. penambahan 200 ml larutan H2SO4 mendidih (1,25 g H2SO4 pekat/100 ml = 

0,255 N CaCO3) kemudian ditutup dengan pendingin balik, dididihkan selama 

30 menit.  

4. penyaringan suspensi menggunakan kertas saring dan residu yang tertinggal di 

dalam erlenmeyer dicuci menggunakan aquades mendidih. Residu dalam 

kertas saring dicuci sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (menguji dengan 

kertas lakmus).  

5. Residu pada kertas saring dimasukkan kedalam erlenmeyer menggunakan 

spatula kemudian sisanya dicuci dengan NaOH mendidih (1,25 g NaOH/100 

ml = 0,313 N NaOH) sebanyak 200 ml. Dididihkan dengan pendingin balik 

selama 30 menit dihitung setelah mendidih. 
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6. Penyaringan kembali dengan kertas saring yang sebelumnya sudah ditimbang, 

sambil dicuci dengan larutan K2SO4 10%.  

7. Pencucian lagi residu dengan aquades mendidih dan dicuci lagi dengan 15 ml 

alkohol 95%.  

8. Pengeringan kertas saring beserta isinya pada suhu 110
o
C selama 1 jam, 

dinginkan dalam desikator dan ditimbang.  

Berat residu = berat serat pangan 

3.5.1.4 Kadar Karbohidrat (Winarno, 1997) 

Pengukuran kadar karbohidrat ini menggunakan analisa proksimat dengan 

tahapan sebagai berikut :  

1. Masing-masing hasil analisa dihitung  (kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan 

kadar protein). 

2. Penjumlahan seluruh hasil analisa. 

3. Pengurangan nilai konstan (100%) dengan hasil penjumlahan dari seluruh 

hasil analisa.  

4. Rumur Perhitungan :  

Karbohidrat (%) = 100% - (kadar air + kadar abu + kadar lemak + kadar 

protein) 

3.5.1.5 Kadar Lemak (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Penimbangan sampel kemudian dimasukkan kedalam thimble yang dibuat dari 

kertas saring. 

2. Thimble ditutup dengan kapas bebas lemak.  

3. Pemasangan labu godok dengan kondensornya.  
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4. Pengisian tabung ekstraksi dengan pelarut sebanyak 1,5-2 kali isi tabung 

ekstraksi.  

5. Pemanasan menggunakan penangas air.  

6. Lipid yang terekstrak akan terkumpul ke dalam labu godok.  

7. Setelah kira-kira 4-6 jam, labu godok diambil dan ekstrak dituang kedalam 

botol timbang atau cawan porselin yang sebelumnya sudah ditimbang, 

kemudian pelarut diuapkan di atas penangas air sampai pekat. 

8. Pengeringan dengan oven suhu 100
o
C selama 30 menit.  

9. Penimbangan berat residu dalam botol timbang dan hasilnya dinyatakan 

sebagai berat lemak atau minyak.  

3.5.1.6 Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Penimbangan bahan sebanyak 2 g dalam krus porselin yang telah diketahui 

beratnya. 

2. Pijarkan dengan muffle selama 5 jam dengan suhu 600 
o
C sampai dihasilkan 

abu dengan warna keputih-putihan. 

3. Krus dan abu dimasukkan ke dalam desikator dan timbang abu setelah dingin. 

4. Perhitungan dengan rumus: 

          
                                 

            
        

3.5.1.7 Kadar Air (AOAC, 1984) 

1. Pemanasan botol dengan oven selama 15 menit kemudian diangkat dan 

didinginkan dalam desikator. 

2. Penimbangan botol kosong. 
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3. Penimbangan botol sebanyak 2 g kemudian pengeringan dengan oven pada 

suhu 100-105  selama 3-5 jam. 

4. Pendinginan dengan memasukan botol kedalam desikator, kemudian dicatat 

beratnya sebagai berat akhir. 

5. Kadar air dihitung dengan rumus sebagai  berikut: 

 adar  ir  % = 
berat a al berat akhir

berat  ampel
    00% 

3.5.2 Uji Fisik Edible Film 

3.5.2.1 Ketebalan Edible Film (ASTM D6988-03, 2003) 

1. Ketebalan film diukur dengan instrument mikrometer sekrup, ketelitian 0,001 

mm. 

2. Mikrometer diletakkan pada meja yang padat dan bersih dari kotoran. 

3. Mikrometer diatur pada titik nol kemudian kaki pengepres diturunkan pada 

sampel. 

4. Kaki pengepres diangkat sedikit kemudian dipindahkan dari lokasi pengkuran 

pertama. 

5. Pengukuran diulangi pada lima tempat yang berbeda.  

6. Nilai ketebalan edible film adalah rata-rata hasil dari kelima tempat 

pengukuran tersebut. 

3.5.2.2 Kelarutan dalam air (Saberi dkk., 2015) 

1. Pengujian dilakukan dengan cara memotong sample sengan ukuran 1 cm x 1 

cm. 

2. Sampel kemudian ditimbang berat awal yang akan diuji (W0), dan 

dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi aquades 15 ml selama 10 menit. 
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3. Sampel yang telah direndam kemudian diangkat dan dilap dengan tisu kertas. 

4. Sampel dikeringkan menggunakan oven selama 24 jam. 

5. Sampel lalu dilakukan penimbangan berat akhir sampel (W1), sehingga 

diperoleh presentase air yang terserap. 

6. Presentase kelarutan dari film dihitung menggunakan persamaan sebagai 

berikut: 

            
                                

               
       

3.5.2.3 Transparasi (Bao dkk., 2009 dalam Al-Hassan & Norziah, 2012) 

1. Edible film dipotong dengan ukuran 1 cm x 4 cm. 

2. Edible film kemudian diukur ketebalannya dan dicatat. 

3. Edible film dimasukkan pada kuvet kaca. 

4. Transparsi (T) edible film diukur dengn menggunakan sprectophotometer 

pada panjang gelombang (λ) 546 nm. 

5. Nilai transparasi dihitung dengan rumus: 

  
                 

 
 

3.5.3 Uji Mekanik Edible Film  

3.5.3.1 Kuat tarik (tensle strength) (ASTM D882-12, 2012) 

1 Edible film dipotong dengan ukuran 20 mm x 50 mm.  

2 Kuat tarik edible film diuji dengan Universal Testing Machine. 

3 Nilai kekuatan tarik dibaca setelah penarikan sampel dengan persamaan 

sebagai berikut: 
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3.5.3.2 Persen Perpanjangan (Elongasi) (ASTM D882-12, 2012) 

1 Edible film dipotong dengan ukuran 20 mm x 50 mm.  

2 Kuat tarik edible film diuji dengan Universal Testing Machine. 

3 Elongasi atau kemuluran adalah kemampuan rentang edible film yang 

dihasilkan. Kemuluran dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

             
                     

             
      

Keterangan: d adalah antara penjepit pemegang sampel sebelum atau 

setelah sample ditarik hingga putus. 

3.5.4 Uji Barrier Edible Film (ASTM E96/E96M-16, 2016) 

3.5.4.1 Laju transmisi uap air (water vapor transmission rate/WVTR) (ASTM 

E96/E96M-16, 2016) 

 

1. Edible film dipotong dengan ukuran 70 mm x 70 mm 

2. Film dipasang pada cawan yang berisi 2 g silica gel 

3. Bagian tepu cawan dan film ditutup dengan wax, karet atau selotip. 

4. Penimbangan cawan dan film kemudian dimasukkan kedalam toples kaca 

berisi 100 mL larutan NaCl 40% (RH = 75%) pada suhu 25
o
C. 

5. Kemudian toples ditutup rapat. Setiap hari cawan ditimbang dan diamati 

selama 24 jam. 

6. Data yang diperoleh dibuat persamaan regresi linier, sehingga diperoleh slope 

kenaikan berat cawan (g/hari) dibagi dengan luas permukaan film yang diuji 

(m
2
). 

 


