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III. METODE PENELITIAN 

3.1    Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan teknologi Pangan (ITP) 

Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Waktu 

penelitian dimulai pada bulan Maret 2018 sampai bulan Januari 2019. 

3.2    Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam pembuatan Natrium alginat dan selai melon 

diantaranya gelas ukur, beaker glass, pipet ukur, bola hisap, pH universal, spatula, 

corong kaca, labu ukur, gunting, aluminium foil, tisu, waterbath, laminary airflow, 

saringan 60 mesh, timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, cabinet dryer, 

blender.  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk Natrium alginat dan selai 

buah melon antara lain rumput laut Sargassum sp dari pulau Talango (Madura) 

dengan panjang thallus rata-rata 50 cm yang sudah dikeringkan, buah melon yang 

diperolah dari kota Batu, Jawa Timur dan memiliki umur 70 hst, Natrium alginat. 

serta bahan kimia yang digunakan seperti HCl 0,1 %, Na2CO3 2 %; 4% dan 6%, 

Natrium Hipoklorit (NaOCl), isopropil alkohol, aquades, gula dan air. 

3.3    Rancangan Penelitian 

Penelitian ini melalui dua tahap yaitu tahap pertama ekstraksi alginat dari 

Sargassum sp. dan tahap kedua dilakukan aplikasi hasil ekstraksi Natrium alginat 

terbaik pada produk selai melon sebagai bahan pengental dengan 

membandingkannya dengan kontrol yaitu tanpa penambahan alginat dan alginat 

komersil yang dibeli di toko kimia. 

1. Penelitian Tahap I 
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 Tahap pertama penelitian ini adalah ekstraksi alginat dari Sargassum sp 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun secara 

faktorial dengan dua faktor,. Faktor pertama yaitu konsentrasi Na2CO3 (C) dengan 

level perlakuan (2%; 4%; 6%) sedangkan faktor kedua adalam suhu perendaman 

ekstraksi (E) dengan level perlakuan (40 ̊C; 60 ̊C; 80 ̊C) sehingga diperoleh 9 

kombinasi percobaan. 

Kombinasi perlakuan  

 

 

Parameter yang akan diamati pada alginat hasil ekstraksi dari Sargassum sp adalah 

kadar air, kadar abu, rendemen, viskositas, pH, tingkat kecerahan (L), uji efektifitas. 

Penelitian tahap I diperoleh Natrium alginat dengan perlakuan terbaik dengan uji 

efektifitas. Natrium alginat perlakuan terbaik akan diaplikasikan pada penelitian 

tahap II. Penelitian tahap II adalah aplikasi alginat segabai bahan pengental pada 

pembuatan selai melon. 

2. Penelitian Tahap II 

Tahap kedua penelitian ini adalah aplikasi Natrium alginat pada selai melon. 

Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

sederhana. Masing-masing kominasi perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali sehingga 

total percobaan yang akan dilakukan sebanyak 9. 

Faktor 1 = konsentrasi Na2CO3 

C1 = 2% 

C2 = 4% 

C3 = 6% 

Faktor 2 = suhu ekstraksi 

E1 = 40  ̊C 

E2 = 60  ̊C 

E3 = 80  ̊C 

C/E E1 E2 E3 

C1 C1E1 C1E2 C1E3 

C2 C2E1 C2E2 C2E3 

C3 C3E1 C3E2 C3E3 
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Perlakuan tahap dua sebagai berikut: 

A1 = filtrat melon tanpa penambahan alginat 0% 

A2 = filtrat melon dengan penambahan alginat perlakuan terbaik 1% 

A3 = filtrat melon dengan penambahan alginat komersil 1% 

Parameter yang akan diamati pada sari buah melon adalah kadar air, total padatan 

terlarut, sineresis, daya oles selai, tingkat kecerahan (L), warna kehijauan (a-), dan 

organoleptik. 

3.4    Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan penelitian untuk studi pembuatan natrium alginat ini diadopsi dan 

dimodifikasi oleh peneliti dari prosedur yang dilakukan Husni, A. (2012) adalah 

sebagai berikut : 

1. Preparasi Sampel 

Bahan kering Sargassum sp diperoleh dari Pulau Talango, Provinsi Madura 

dengan panjang thallus rata-rata 50 cm yang sudah dikeringkan. Bahan direndam 

dengan air ±24 jam dengan perbandingan rumput laut : air (50 g : 500 ml) setelah 

perendaman dilakukan pengecilan ukuran ± 3cm. 

2. Ekstraksi Natrium Alginat 

Sampel basah sebanyak 50 gram dimasukkan kedalam gelas kimia, kemudian 

sampel direndam dengan HCL 1% selama 1 jam (rumput laut : HCl 1:10 b/v) 

selanjutnya dicuci dengan air mengalir ± 5 menit hingga pH netral. Setelah itu 

dilakukan ekstraksi dengan ditambahkan larutan Na2CO3 (2%, 4% dan 6%) dan 

diletakkan pada waterbath selama 2 jam dengan suhu ekstraksi (40 ̊C, 60 ̊C, 80 ̊C) 

selanjutnya filtrat yang diperoleh dilakukan penyaringan dengan kain blacu. 

Kemudian dilakukan pemucatan dengan penambahan NaOCl 4% volume filtrat 
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selama 30  menit. Berikutnya endapan tersebut ditambahkan HCl 10% (b/v) sampai 

pH 2,8-3,2 sehingga muncul gumpalan dibagian atas cairan yang dan endapan asam 

alginat dipisahkan dan dicuci bersih menggunakan aquades. Pembentukan Natrium 

alginat dengan mentitrasi dengan larutan Na2CO3 10% sampai pH 7. Kemudian 

pemisahan Natrium alginat dengan cara filtrat dituangkan sedikit demi sedikit ke 

dalam Isopropil alkohol 75% (1:2 v/v) sambil diaduk dan dibiarkan selama 30 

menit. Berikutnya pengeringan pada oven kabinet ± 15 jam pada suhu 50 ̊C atau 

sampai kadar air 12%. Lalu digiling dengan ukuran 60 mesh. Diagram alir dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

3. Pembuatan Selai Buah Melon 

Pembuatan selai buah diawali dengan tahap pemotongan. Buah yang akan 

digunakan telah disortasi kemudian dicuci hingga bersih dengan air mengalir. 

Selanjutnya pemisahan biji dan kulit dari daging buahnya. Selanjutnya dilakukan 

Blanching dengan tujuan untuk menginaktivasi enzim, melunakkan jaringan, 

memperbaiki tekstur, dan mengurangi kontaminasi mikroorganisme yang 

merugikan. Suhu pemanasan yang digunakan pada tahap blanching kurang lebih 

100⁰C selama 10 menit. Kemudian dilakukan penghancuran dengan menggunakan 

blender, hasil penghancuran bahan pangan kemudian diolah ke proses selanjutnya 

menjadi selai dengan ditambahkan gula dan Na alginat sebagai bahan penstabil dan 

penbentukan tekstur selai yang dihasilkan. 

Selanjutnya proses pemanasan pada suhu 100 ̊C selama 30 menit, dengan 

tujuan utama adalah memperoleh rasa yang lebih enak, aroma yang lebih baik, 

tekstur yang lebih lunak, untuk membunuh mikrobia dan menginaktifkan enzim. 

Diagram alir pembuatan selai melon dapat dilihat pada Gambar 4.
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Keterangan : *   = Konsentrasi Na2CO3 (2%; 4%; 6%) 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Natrium Alginat (Amir Husni, 2012) 

Termodifikasi 

rumput laut kering

Perendaman (bahan:air = 1:10), t=24 jam

Pengecilan ukuran ± 3cm

Perendaman

(rumput laut : HCl 1% (1:10))

Pencucian

Ekstraksi pada suhu ** (t =1,5 jam)

Penyaringan

Filtrat

Pemucatan (t=30 menit)

Pembentukan asam 
alginat (t=30 menit)

Pencucian

Pembentukan 
Natrium alginat

Pemurnian dengan isopropil alkohol 
75% (1:2 v/v) t=30 menit

Na alginat

pengeringan dengan oven kabinet 
(t=15 jam, T=50 ̊C) dan 

penumbukkan

Na2CO3*  

 

Rumput Laut kering 50 g 

 Kadar air 

 Kadar abu 

 rendemen 

 Viskositas 

 pH 

 kecerahan 

NaOCl 4% 

HCl 10% 

Na2CO3 10% 

Bubuk Na alginat 

 

Air 

**   = Suhu (40 ̊C; 60 ̊C; 80 ̊C) 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Selai Buah Melon (Turmala, 2013) Termodifikasi 

Keterangan : *   = 0% Na alginat; 1% Na alginat terbaik; 1% Na alginat komersial 

3.5Pengamatan 

 

 

 

 

Pencucian

Pengupasan

Pengecilan ukuran 
±5cm

Blanching (T=100 ̊C, t=10 
menit)

Penghancuran

Pendidihan dan diaduk 
(T=100 ̊C, t=30 menit

 Kadar air 

 Kadar abu 

 Viskositas 

 Total padatan terlarut 

 Warna Kehijauan (a-) 
 

Buah melon 200 g 

 

Selai buah 

Bubur buah 

 

Gula 40%, 

Na alginat* 
 

Air Air kotor 

Kulit dan biji 

Pengamatan pada penelitian ini menggunakan analisa fisikokimia yang dilakukan 

pada penelitian ini meliputi analisa kadar air, analisa kadar abu, analisa viskositas, analisa 

rendemen, analisa kecerahan (L), analisa total padatan terlarut, analisa sineresis, analisa 

daya oles selai. Berikut adalah metode dari pengamatan yang dilakukan. 
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3.5.1 Viskositas (JEFCA, 2007) 

1. Sampel ditimbang sebanyak ±1 gram  

2. Sampel dilarutkan dengan 100 ml aquades ke dalam gelas beaker 200 ml  

3. Larutan dipanaskan diatas hotplate sampai suhu mencapai 70°C 

4. Viskositas larutan diukur menggunakan Viscotester Rion 

5. Sampel larutan diletakkan pada penyangga sampai spindle masuk ke dalam  

6. Tombol ON ditekan sampai spindle berputar dan menunggu sampai menunjukkan angka 

yang konstan, angka tersebut merupakan viskositas yang dicari 

3.5.2 Kadar Air Metode Oven (AOAC, 2005) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Setiap masing-masing wadah timbang diberi tanda atau kode 

2. Wadah berisi sampel dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Wadah berisi sampel ditimbang  

4. Massa dicatat dari masing-masing wadah sampel  

b. Pengukuran kadar air 

1. Sampel bahan diambil  

2. Sampel dalam wadah ditimbang sebanyak 2 gram  

3. Wadah timbang yang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven  

4. Suhu pada oven diatur (100°C) selama 5 jam 

5. Kadar air dihitung dengan persamaan:  

Kadar air (%) =
Berat bahan + berat cawan

Berat bahan
×  100%  
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3.5.3 Kadar Abu (AOAC, 2005) 

a. Preparasi wadah timbangan 

1. Wadah timbang masing-masing diberi tanda atau kode 

2. Wadah yang berisi sampel dipanaskan ke dalam oven pada suhu 100°C selama 24 jam 

3. Wadah berisi sampel ditimbang  

4. Massa dicatat dari masing-masing wadah sampel  

b. Pengukuran kadar abu 

1. Sampel bahan diambil  

2. Sampel ditimbang dalam wadah dalam wadah sebanyak 2 gram 

3. Wadah timbang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 600°C selama 6 jam 

4. Sampel kadar abu dihitung dengan persamaan:  

Kadar abu (%) =  
Berat akhir − berat cawan

Berat bahan
× 100% 

3.5.4  Kecerahan (Anitamuina, 2013) 

Skala kolorimeter ditentukan berdasarkan standar warna yang telah ditentukan dengan 

alat kolorimeter dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Sampel dimasukkan ke dalam plastik bening (PP) 

2. Alat colour reader dinyalakan 

3. Pembacaan (L) ditentukan, kemudian mencatat nilainya 

3.5.5 Analisa pH (Yuwono dan Susanto,1998) 

1. Ditimbang 4,5 g sampel. 

2. Ditambahkan aquades kurang lebih 350 g. 

3. Dipanaskan panci yang berisi sampel. 
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4. Dimasukkan larutan sampel ke dalam beaker glass 250 ml sebanyak 100ml. 

5. Diambil elektroda pH kemudian bilas dengan aquades yang dimasukkan dalam botol 

semprot. 

6. Dikeringkan elektroda pH yang telah dibilas aquades dengan tisu. 

7. Dicelupkan elektroda pH ke dalam larutan sampel yantg berada dalam beaker glass 250 

ml. 

8. Ditekan tombol enter ( ) dan tunggu hingga nilai pH yang tertera di layar pH berhenti. 

9. Diatat hasil pengujian pH di checksheet. 

3.5.6 Total Padatan Terlarut (Yuwono, 2011) 

1. Alat dan bahan disiapkan, penutup kaca prisma dibuka, lalu aquades diteteskan sebanyak 

satu tetes, kaca prisma ditutup perlahan dan memastikan aquades memenuhi kaca prisma 

2. Refraktometer diarahkan ke cahaya terang, pembacaan skala dilihat dapat melalui lubang 

teropong, jika skala kabur, putar lubnag teropong dan pastikan garis biru pada 0° Brix 

3. Kaca prisma dibuka dan dibersihkan menggunakan bahan lembut dan kering dengan cara 

satu arah 

4. Kaca prisma dibuka kembali kemudian sampel diteteskan sebanyak 1 tetes kemudian tutup 

kaca prisma 

5. Skala dilihat melalui lubang teropong, batas garis skala adalah antara garis putih dan biru  

3.5.7 Sineresis Selai (Imeson, 1992) 

1. Sampel ditimbang 4,5 g. 
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2. Aquades ditambahkan kurang lebih 350 g. 

3. Panci yang berisi sampel dipanaskan. 

4. Sampel ditimbang sebanyak 330 ml. 

5. Disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 20° C selama minimal 10 jam. 

6. Sampel dikeluarkan dari lemari pendingin. 

7. Berat air yang keluar dari gell ditimbang. 

8. Besarnya sineresis dihitung dengan cara. 

Sineresis (%)  =  

3.5.8 Daya Oles Selai 

Daya oles merupakan mudah tidaknya selai dalam pengolesan pada roti. Uji daya oles 

yang dilakukan dengan menggunakan 30 orang panelis agak terlatih yang merupakan 

mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan UMM. Tingkat daya oles dilakukan untuk menentukan 

daya oles setiap sampel. Skala organoleptik yang digunakan yaitu 1 (sulit), 2 (agak sulit), 3 

(agak mudah), 4 (mudah), 5 (sangat mudah). Nilai daya oles yang semakin tinggi menunjukkan 

semakin mudahnya daya oles selai. 

3.5.9 Rendemen (Suhartini, 2012) 

1. Rumput laut ditimbang 50 gram sebelum ekstraksi berlangsung  

2. Diekstraksi, dipucatkan, pembentukan asam, dikonversikan ke natrium, dimurnikan hingga 

dikeringkan dan penggilingan  

3. Berat bubuk alginat ditimbang  

4. Rendemen sampel dihitung dengan persamaan: 

Rendemen (%) =
berat bubuk alginat akhir 

berat rumput laut kering
× 100% 

berat awal (g) – berat akhir (g) 
X 100% 

berat awal (g) 
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3.5.10 Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi rasa, aroma dan penerimaan keseluruhan. 

Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel secara acak, 3 macam sampel diberikan 

macam-macam kode yang berbeda pada 30 panelis. Selanjutnya panelis mengisi sesuai skala 

hedonik sesuai dengan hasil analisa oleh panelis. Skor penilaian analisa organoleptik selai 

melon disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 1. Skor Penilaian pada Analisa Organoleptik Selai Melon 

Uji  1 2 3 4 5 

Aroma  Sangat tidak 

sedap 

Tidak sedap Agak sedap sedap Sangat sedap 

Rasa Sangat tidak 

enak 

Tidak enak Agak enak Enak Sangat enak 

Kesukaan Sangat tidak 

suka 

Tidak suka Agak suka suka Sangat suka 

Daya Oles Sangat sukar 

dioles 

Sukar dioles Agak mudah 

dioles 

Mudah 

dioles 

Sangat 

mudah dioles 

 

 

3.5.11 Analisa Data 

Analisa data hasil penelitian tahap pertama yaitu ekstraksi natrium alginat dari rumput 

laut Sargassum crassifolium menggunakan uji sidik ragam (ANNOVA) dan dlanjutkan uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT). Penentuan perlakuan terbaik menggunakan uji 

mendekati Standar Nasional Indonesia yaitu dengan membandingkan parameter peneliti 

dengan standar Food Chemical Codex (FCC). Hasil dari perlakuan terbaik akan diaplikasikan 

dan hasil uji akan dibandingkan dengan perlakuan kontrol pasar menggunakan uji t (T test) 

untuk mengetahui perbedaan dari perlakuan terbaik dengan kontrol. 

 


