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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, 

dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Januari 2019. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik Mettler 

tolrdo AL204, lemari asam, cabinet dryer , blander Miyako, Hand Refractometer 

Atago, pH meter Wissenschaftlich Technische Werkstatien, timbangan digital 

Panasonic, waterbath Digital Termostal, texture analyzer EZ Test tipe EZ-SX 

merk Shimadzu, desikator merk Glaswerk Wertheim 6132, colour reader merk 

Konika Minolta CR10, frezzer, cawan porseline, tanur, ayakan 50; 60; 80 mesh, 

gelas ukur, pipet tetes, pipet ukur, labu ukur, spatula kaca, spatula besi, gunting, 

pisau, kain saring, erlenmeyer, beakeerglass, handscone, kaleng, titran, loyang, 

baskom, plastik klip, sarung tangan kain, karet gelang, kalkulator dan alat tulis, 

jas laboratorium, cup. 

3.2.2. Bahan  

Bahan baku utama adalah kulit nangka (albedo) segar dengan tingkat 

kematangan 80-90% dan berwarna kuning cerah serta memiliki bau yang harum 

dan memiliki tekstur yang kokoh, diperoleh dari wilayah Kota Malang. Bahan 

yang digunakan untuk ekstraksi pektin adalah asam asetat teknis, aquades dan 

etanol 96%. Bahan yang digunakan untuk pembuatan jelly drink adalah jambu biji 

merah dengan tingkat kematangan 70-80% berwarna merah, yang diperoleh dari 
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toko buah Malang, air, gula pasir, dan asam sitrat. Sedangkan bahan kimia yang 

digunakan untuk prosedur pengamatan antara lain: aquades, etanol 96%, NaCl 

teknis, NaOH teknis, HCl teknis, indikator PP (fenolftalein), air, alumunium foil, 

kertas label, plastik PP, air suling, plastik transparan. 

3.3. Metode Penelitian  

Penelitian Tahap I 

Penelitian tahap pertama meliputi proses ekstraksi pektin dengan albedo 

nangka menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara 

faktorial, terdiri atas dua faktor. Faktor pertama adalah konsentrasi asam asetat 

(A) dan faktor kedua adalah lama waktu ekstraksi (W). Masing-masing kombinasi  

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga total percobaan yang dilakukan 

sebanyak 27. Parameter yang akan diamati pada pektin hasil ekstraksi pektin 

albedo nangka adalah rendemen, kadar air, kadar abu, kadar metoksil, kadar 

galakturonat, berat ekivalen, derajat esterifikasi dan viskositas. Kemudian 

dilakukan penentuan perlakuan terbaik berdasarkan Standar IPPA (International 

Pectin Producers Association) dengan melihat nilai yang sering muncul. 

Adapun perlakuan yang di cobakan dalam penelitian ini: 

Faktor I : Konsentrasi Asam Asetat (A) 

A1 =  0,5 N 

A2 =  1,0 N 

A3 =  1,5 N 

Faktor II : Waktu Ekstraksi (W) 

W1 = 60 menit 

W2 = 90 menit 

W3 = 120 menit 
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Sehingga akan didapatkan kombinasi perlakuan sebagaimana ditampilkan dalam 

matriks perlakuan pada Tabel 7: 

Tabel 1. Matriks Rancangan Percobaan 

Perlakuan W1 W2 W3 

A1 A1W1 A1W2 A1W3 

A2 A2W1 A2W2 A2W3 

A3 A3W1 A3W3 A3W3 

Keterangan : 

A1W1 = Konsentrasi asam asetat 0,5 N dan waktu ekstraksi 60 menit 

A1W2 = Konsentrasi asam asetat 0,5 N dan waktu ekstraksi 90 menit  

A1W3 = Konsentrasi asam asetat 0,5 N dan waktu ekstraksi 120 menit 

A2W1 = Konsentrasi asam asetat 1,5 N dan waktu ekstraksi 60 menit 

A2W2 = Konsentrasi asam asetat 1,0 N dan waktu ekstraksi 90 menit 

A2W3 = Konsentrasi asam asetat 1,0 N dan waktu ekstraksi 120 menit 

A3W1 = Konsentrasi asam asetat 1,5 N dan waktu ekstraksi 60 menit 

A3W2 = Konsentrasi asam asetat 1,5 N dan waktu ekstraksi 90 menit 

A3W3 = Konsentrasi asam asetat 1,5 N dan waktu ekstraksi 120 menit  

 

Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap dua merupakan proses aplikasi pektin pada jelly drink 

jambu biji merah menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun 

secara sederhana dengan faktor konsentrasi pektin 5 level perlakuan. Selanjutnya 

dilakukan ulangan sebanyak 3 kali sehingga terdapat 15 unit percobaan. Pada jelly 

drink jambu biji merah dilakukan pengamatan terhadap kadar air, kadar abu, 

warna, serta uji organoleptik meliputi daya hisap, rasa dan tekstur. Level 

perlakuan tahap II adalah sebagai berikut: 

Konsentrasi Pektin (P) 

KP1 = 0,5% 

KP2 = 1,0% 

KP3 = 1,5% 

KP4 = 2,0% 

KP5 = 2,5% 
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3.4. Prosedur Pelaksanaan 

Tahap I dimulai dengan ekstraksi pektin dari albedo nangka dan dianalisa 

rendemen, kadar air, kadar abu, kadar metoksil, kadar galakturonat, berat 

ekivalen, derajat esterifikasi dan viskositas. Setelah itu tahap II yaitu pembuatan 

jelly drink jambu biji merah dan dianalisa kadar air, kadar abu, warna, kekuatan 

gel dan organoleptik yang meliputi daya hisap, rasa dan tekstur. 

3.4.1. Prosedur Pembuatan Tepung Albedo Nangka 

Proses pembuatan tepung dari albedo nangka dimulai dari pemisahan kulit 

antara kulit luar dan dami (jerami) nangka. Albedo nangka dicuci dengan air 

mengalir dan direndam dengan natrium bisulfit 1000 ppm selama ± 1 jam. Setelah 

direndam dan ditiriskan serta dikeringkan dengan cabinet dryer selama ±24 jam 

dengan suhu ±55
o
C. Albedo nangka kering diblander dan diayak dengan ayakan 

60 mesh. Tepung albedo nangka kemudian diekstraksi.  

3.4.2. Prosedur Ekstraksi Pektin Albedo Nangka 

Proses pembuatan pektin dari albedo nangka yang pertama dilakukan adalah 

membuat tepung albedo nangka. Tepung albedo nangka ditimbang sebanyak 40 g. 

Kemudian membuat larutan asam asetat 0,5 N (sesuai perlakuan) yaitu mengukur 

14,36 ml larutan asam asetat dengan labu takar 500 ml di lemari asam dan 

menambah aquades sebanyak 485,64 ml. Larutan asam asetat dan aquades 

dicampur dan dikocok hingga homogen. Setelah itu, masukkan tepung albedo 

nangka 40 g kedalam baker glass dan tambah aquades, aduk hingga homogen. 

Setelah itu ditutup dengan aluminium foil. 

Atur waterbath dengan suhu ±90
o
C, setelah waterbath mencapai suhu 

±90
o
C masukkan tepung albedo. Panaskan tepung albedo nangka dengan suhu 
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±90
o
C dan menggunakan waktu 60 menit (sesuai perlakuan). Tepung albedo yang 

sudah diekstrak kemudian didiamkan hingga dingin pada suhu kamar, setelah 

dingin tepung albedo nangka disaring dengan kain saring. Saat menyaring harus 

diperas agar filtrat keluar dengan sempurna. Ampas dibuang dan filtrat hasil 

perasan didinginkan. Filtrat dingin kemudian ditambah dengan 1,5 etanol 96% 

(perbandingan filtrat:etanol-1:3). Setelah tercampur, diendapkan selama 24 jam. 

Endapan yang terbentuk disaring dengan menggunakan kain saring. Setelah 

disaring, dicuci menggunakan etanol 96% selama 10 menit, penyaringan 

dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah 10 menit pektin kasar disaring menggunakan 

kain saring. Setelah penyaringan dilakukan pengeringan dengan menggunakan 

cabinet dryer dengan suhu 50
o
C selama 4-5 jam. Setelah kering akan terbentuk 

pektin kasar yang kering. Kemudian pektin kasar diblender dan diayak dengan 

menggunakan ayakan 80 mesh lalu dianalisa rendemen, kadar air, kadar abu, 

kadar metoksil, kadar galakturonat, berat ekivalen, derajat esterifikasi dan 

viskositas. Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali. 

3.4.3. Prosedur Pembuatan Jelly drink Jambu Biji Merah 

Proses pembuatan jelly drink jambu biji yang pertama kali dilakukan adalah 

memisahkan kulit dan daging buah. Selanjutnya memotong daging jambu biji dan 

menimbang sebanyak 100 g. Daging jambu biji dihancurkan dengan blender 

dengan penambahan air (1:1). Selanjunya bubur jambu biji disaring dan diambil 

sari buahnya sebanyak 100 ml. Setalah itu mencampurkan gula 15% dan pektin 

(perlakuan terbaik). Setelah pencampuran, diaduk kuat dan dipanaskan hingga 

suhu 80
o
C. Tambahkan asam sitrat 0,5% dan diaduk sampai homogen. Jelly drink 

jambu biji diangkat dan dituang kedalam cup. Jelly drink didinginkan pada suhu 
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ruang kemudian dianalisa kadar air, kadar abu, warna, kekuatan gel dan 

organoleptik yang meliputi daya hisap, rasa dan tekstur dengan menggunakan 

panelis agak terlatih sebanyak 30 panelis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Albedo Nangka (Ekawidiasta, 2003) 

Dengan Modifikasi 
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Gambar 2. Diagram Alir Ekstraksi Pektin Albedo Nangka (Budi dkk., 2017) 

Dengan Modifikasi 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Jelly Drink Jambu Biji (Widjanarko, 2008) 

Dengan Modifikasi 
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3.5. Parameter Penelitian 

Pada penelitian ini akan dilakukan beberapa pengamatan antara lain: 

1. Analisa pada pektin hasil ekstraksi dari albedo nangka antara lain adalah 

rendemen, kadar air, kadar abu, kadar metoksil, kadar galakturonat, berat 

ekivalen, derajat esterifikasi dan kekuatan gel. 

2. Analisa pada jelly drink jambu biji merah  adalah  kadar air, kadar abu, warna, 

kekuatan gel dan organoleptik yang meliputi daya hisap, rasa dan tekstur.  

3.6. Prosedur Analisa 

3.6.1. Analisa Rendemen (Distantina dkk., 2010) 

1. Sampel ditimbang dengan timbangan analitik. 

2. Sampel dihitung menggunakan rumus: 

Rendemen (% ) = Berat akhir 
      Berat awal   

 

Keteragan: 

Berat awal  = Berat pektin kering 

Berat akhir = Berat tepung albedo nangka 

 

3.6.2. Analisa Kadar Air (Soedarmadji  dkk., 2007) 

1. Cawan porseline dikeringkan dalam oven pada suhu 102-105
o
C selama 24 jam. 

2. Cawan tersebut diletakkan dalam desikator (kurang lebih 30 menit) 

3. Cawan ditimbang hingga beratnya konstan (berat yang mempunyai ukuran 

tetap mulai dari penimbangan pertama hingga dilakukan penimbangan 

kembali). 

4. Sampel ditimbang 1 g, kemudian dimasukkan kedalam cawan. 

5. Cawan dimasukkan dalam oven dengan suhu 102-105
o
C selama 24 jam.  

6. Cawan dimasukkan dalam desikator. 

x 100 
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7. Cawan tersebut ditimbang bobotnya. 

8. Kadar abu dihitung dengan rumus:  

Kadar Air (%) = berat sampel awal – berat sampel akhir 

       berat sampel awal 

Keterangan 

A = Berat cawan porseline kosong 

B = Berat sampel 

C = Berat cawan dan sampel yang telah didinginkan  

 

3.6.3. Analisa Kadar Abu (AOAC, 2005) 

1. Cawan porselen dikeringkan dalam oven pada suhu 105
o
C selama 24 jam 

2. Cawan porselen didinginkan selama 15 menit dalam desikator, dan ditimbang. 

3. Sampel ditimbang sebanyak 1,5-2 g. 

4. Sampel dimasukkan ke dalam tanur yang suhunya 600
o
C selama 4 jam 

5. Cawan didinginkan di luar tanur sampai suhu 120
o
C 

6. Cawan dimasukkan dalam desikator. 

7. Cawan dan abu ditimbang sehingga didapat berat konstan. 

8. Kadar abu dihitung dengan rumus: 

Kadar Abu (%) = 
   - 

 
        

Keterangan 

A = Berat cawan porseline kosong 

B = Berat sampel 

C = Berat cawan dan sampel yang telah didinginkan  

 

3.6.4. Analisa Berat Ekivalen (Renganna, 1977) 

1. Pektin ditimbang sebanyak 0,5 g. 

2. Pektin dibasahi dengan 5 ml etanol. 

3. Pektin dilarutkan dalam 100 ml air suling bebas karbonat yang berisi 1 g NaCl. 

4. Larutan hasil campuran tersebut ditetesi dengan indikator fenol merah 

sebanyak 6 tetes. 

x 100 
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5. Larutan dititrasi dengan 0,1N NaOH hingga terjadi perubahan warna menjadi 

merah kekuningan. 

6. ml NaOH dihitung sebagai berak ekivalen dan dihitung menggunakan rumus: 

Berat Ekivalen (BE) = bobot pektin (mg) 

 ml NaOH x N NaOH 

 

3.6.5. Analisa Kadar Metoksil (Renganna, 1977) 

1. Larutan yang sudah dititrasi tersebut didiamkan selama 30 menit, sehingga 

dapat disebut dengan larutan netral. 

2. Larutan netral ditambah 25 ml larutan NaOH 0,25N. 

3. Larutan dikocok kuat dan didiamkan selama 30 menit pada suhu kamar dalam 

keadaan tertutup. 

4. Larutan ditambahkan 25 ml larutan HCl 0,25 N. 

5. Larutan ditetesi dengan indikator fenol merah sebanyak 6 kali. 

6. Larutan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1N hingga terjadi perubahan warna 

menjadi merah kekuningan. 

7. ml NaOH dihitung sebagai kadar metoksil dan dihitung menggunakan rumus: 

Kadar Metoksil (%) = ml NaOH x 31 x N NaOH x 100 % 

             bobot pektin (mg)  

 

Nilai 31 = Mr metoksil (Ch3O) 

3.6.6. Analisa Kadar Galakturonat (McCready, 1965) 

Miliekuvalen NaOH yang diperoleh dari penentuan BE dan kandungan metoksil 

dihitung. 

Galakturonat (%) = µek (BE + metoksil) x 176 x100 % 

       bobot pektin (mg) 

 

Nilai 176 = Mr Galakturonat 
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3.6.7. Analisa Derajat Esterifikasi (Schultz, 1965) 

1. Kadar metoksil yang sudah dihitung, dicatat. 

2. Kadar galakturonat yang sudah dihitung, dicatat. 

3. Kadar esterifikasi dihitung dengan rumus yang diperoleh dari kadar metoksil 

dan kadar galakturonat yang telah diperoleh. 

DE (%) = kadar metoksil x 176 x100 % 

       kadar galakturonat x 31 

 

Nilai 176 = Mr Galakturonat 

Nilai 31 = Mr metoksil (Ch3O) 

3.6.8. Analisa Intensitas Warna dengan Colour Reader (Aikin dkk., 2012) 

1. Sampel disiapkan dalam plastik transparan. 

2. Colour reader dihidupkan. 

3. Sampel ditempelkan pada ujung colour reader. 

4. Target pembacaan (L, a+, b+) ditentukan dan dicatat. 

Keterangan : 

L untuk warna kecerahan 

a+ untuk warna kemerahan 

b+ untuk warna kekuningan 

 

3.6.9. Viskositas (Utomo, 2016) 

1. Meniimbang 1,5 g sampel 

2. Menambahkan aquades kurang lebih 65 ml 

3. Memanaskan panci yang berisi sampel hingga suhu 75
o
C 

4. Memasang viscotester dengan menyesuaikan mata ikan berada di tengah 

5. Memilih spindle no.2 dan memasangnya pada viscotester 

6. Mengatur ketinggian viscotester hingga spindle tercelup dalam panic berisi 

sampel 

7. Tekan tombol on/off untuk memulai proses pengukuran viskositas 
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8. Setelah pembacaan selesai tekan kembali tombol motor on/off untuk

menghentikan proses pengukuran viskositas

3.6.10. Kekuatan Gel (Handoko dkk., 2011) 

1. Alat texture analyzer dinyalakan dan dikalibrasi melalui program trapesium X.

2. Jarak penetrasi sampel diatur setinggi 38 mm dan batas pemberian tekanan

sebesar 100 Newton.

3. Sampel diuji dan nilai hardness dan energi yang terbaca dicatat.

3.6.11. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik yang dilakukan adalah uji hendonik. Uji hendonik dilakukan 

dengan menggunakan panelis tidak terlatih dari mahasiswa dengan jumlah 30 

panelis. Uji hendonik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan konsumen terhadap jelly drink jambu merah. Uji organoleptik dilakukan 

terhadap daya hisap, rasa, dan tekstur (kekenyalan) (Lampiran17). 

Skor Daya Hisap Rasa Tekstur 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat tidak mudah dihisap 

Tidak mudah dihisap 

Cukup mudah dihisap 

Mudah dihisap 

Sangat mudah dihisap 

Sangat tidak enak 

Tidak enak 

Cukup enak 

Enak 

Sangat enak 

Sangat tidak ada terasa gel 

Tidak terasa ada gel 

Cukup terasa ada gel 

Terasa ada gel 

Sangat terasa ada gel 


