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BAB III. BAHAN DAN METODE 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium ilmu teknonologi pangan dan 

laboratorium biologi  Universitas Muhammadiyah Malang dan  dilaksanakan pada 

18 April sampai 27 Mei 2015  

3.2  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan ialah blender, pisau, pengaduk, mangkuk, alat 

penyemprot,  plastik penutup, sarung tangan, ember, masker, kompor, panci besar 

baskom, penetrometer, hand refragtometer, waterbath dan timbangan.   

Bahan yang dibutuhkan untuk membuat gel lidah buaya antara lain Lidah 

buaya (bagian daging), Agar, Asam Askorbat, Asam Sitrat, Theabendazole, 

Aquadesh dan Buah Naga. 

3.3  Metode Percobaan 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang disusun dengan 2 

faktor dimana faktor pertama adalah perendaman dengan air panas (F) dengan 

suhu 52oC, terdiri dari 4 taraf yaitu F0= tanpa direndam, F1= 5 menit, F2= 10 

menit, dan F3= 15 menit, dan faktor kedua adalah pelapisan gel lidah buaya (G) 

terdiri dari 4 taraf yaitu G0 = tanpa perlakuan dan G1= perlakuan dengan 

pengolesan gel lidah buaya 20 %, G2= 40% dan G3= Theabendazole.  Semua 

perlakuan di ulang sebanyak 3 kali. 
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3.4 Tahapan Pelaksanaan 

3.4.1  Pemilihan Buah Naga 

Buah naga yang siap panen di ambil dari petani buah naga yang 

ada di Desa Bulu Agung, Kecamatan Silir Agung, Kabupaten 

Banyuwangi. Dengan cara memilih buah naga yang memiliki bentuk, 

besar, berat dan umur seragam dan layak untuk dikonsumsi. 

3.4.2  Perlakuan Perendaman Air Panas 

Buah naga yang sudah melalui tahapan sortir di cuci menggunakan 

air mengalir agar menghilangkan  kotoran yang menempel pada kulit buah 

naga. Selanjutnya buah naga direndam pada air panas dengan suhu 52oC 

selama 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan tanpa pencelupan pada air panas 

kemudian ditiriskan. 

3.4.3  Pembuatan Gel Lidah Buaya 

Daun lidah buaya dicuci dengan larutan clorox 25%, selanjutnya 

menghilangkan kulit yang berwarna hijau, lidah buaya diblender ( 

Hidroparenkim ) sampai halus, tahapan berikutnya adalah melakukan 

pasturisasi dengan suhu 70oC selama 45 menit, dan ditambahkan agar 1% 

selama proses pasturisasi, asam askorbat 2 gram/liter dan asam sitrat 4,5 

gram/liter, kemudian dilakukan pengukuran pH sampai pH mencapai 4 

Untuk membuat gel lidah buaya 100 ml dengan konsentrasi gel 

lidah buaya 20% dan 40%, caranya adalah mengambil gel lidah buaya 

sebanyak 20 ml dan memasukkan ke dalam beaker glass dan 

menambahkan aquadest hingga volume mencapai 100 ml, dan untuk 
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membuat gel lidah buaya dengan konsentrasi 40 %, mengambil gel lidah 

buaya sebanyak 40 ml dan memasukkan kedalam bekaer glass dan 

menambahkan aquadest hingga volume mencapai 100 ml. 

3.4.4 Pelapisan Gel Lidah Buaya 

Setelah perlakuan perendaman air panas selama 5, 10 dan 15 menit 

dengan suhu 52oC. Selanjutnya buah mangga dilapisi dengan gel lidah 

buaya dengan konsentrasi 20%dan 40% dan Theabendazole.  

3.4.5  Penirisan dan Pengemasan 

Penirisan dilakukan setelah semua buah naga dilapisi oleh gel lidah 

buaya. Selanjutnya dilakukan pengemasan pada buah naga yang telah 

dilapisi oleh gel pengemasan menggunakan plastik yang diberi lubang 

sebanyak 6 lubang 

3.4.6  Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setelah pelapisan gel lidah buaya pada buah 

naga, dengan parameter pengamatan : 

a. Susut Bobot 

Pengukuran susut bobot dilakukan secara gravimetri, yaitu 

membandingkan selisih bobot sebelum penyimpanan dengan sesudah 

penyimpanan. dengan rumus :  

(bobotawal-bobotakhir) x 100 % 

                     Bobotawal 
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b. Tingkat Kekerasan Buah 

Tingkat kekerasan tekstur buah mangga diukur dengan alat penetrometer. 

Pertama menyiapkan penetrometer ditempat yang datar dan memasang 

jarum beserta pemberat 100 gram, kemudian meletakkan sampel buah 

naga pada dasar penetrometer sehingga jarum penunjuk dan permukaan 

sampel tepat bersinggungan dan jarum pada skala menunjukkan angka nol, 

menekan tuas penetrometer selama 5 detik, selanjutnya membaca skala 

pada penetrometer yang menunjukkan kedalaman peneterasi jarum 

kedalaman sampel, dilakukan sebanyak 3 kali pada pangkal, tengah dan 

ujung buah.  Kekerasan di ukur dengan rumus g/mm/dt dengan prinsip 

semakin kecil nilai yang di dapatkan maka tingkat kekerasan semakin 

bagus. 

c. Kadar Vitamin C Dengan Metode Titrasi 

Pengukuran kadar vitamin C ditentukan dengan titrasi 2,6 

diclorophenolindophenol dan di nyatakan dalam mg per 100 g berat buah 

(mg/100g). Diamati diawal dan akhir percobaan (Lampiran11). 

d. Total Padatan Terlarut 

Pengukuran kadar gula dalam buah diamati dengan menggunakan alat 

Hand Refragtometer (ATAGO). Pengamatan dilakukan ketika awal 

penyimpanan dan dengan akhir penelitian. 
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e. Keparahan Serangan Penyakit

Keparahan serangan penyakit pada buah diamati 2 hari setelah 

penyimpanan sampai dengan penelitian selesai. Pengukuran dinyatakan 

dalam  

% Luas area buah yang terserang 

Jumlah buah yang diamati 

Sedangkan untuk intensitas serangan penyakit dinyatakan dalam 

  Jumlah buah yang terserang 

x 100% 

Jumlah yang diamati 

f. Masa Inkubasi

Masa inkubasi diamati pada saat awal buah terserang penyakit dengan 

adanya bintik-bintik hitam yang ada pada kulit buah naga dengan cara 

mengamati 2 hari sekali mulai awal penyimpanan hingga munculnya 

gejala penyakit. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis ragam untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Apabila terdapat pengaruh, maka 

dilanjutkan dengan uji Duncan’s 5%untuk mengetahui perlakuan yang terbaik.  




