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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Labolatorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2018 

– Januari 2019 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan untuk proses pembuatan pati, pembuatan edible 

coating serta pengaplikasian edible coating pada belimbing anatar lain beaker glass, 

glass pengaduk, blender, erlenmenyer, mortal dan alu, sendok stainless steel, 

saringan 80 mesh, hot plate, tekstur analyzer, oven (WTC binder),, hand 

refraktometer, penetrometer precision, termometer, timbangan analitik (pioneer) , 

mixer, piring, loyang, kertas saring, desikator, pipet ukur 5 ml, colour reader, 

corong plastik 

3.2.2Bahan 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit ubi kayu putih 

(Manihot esculenta crantz) yang diperoleh dari limbah industri keripik singkong 

Cap Lumba-Lumba di IKM Pondok Tua Talok Turen malang dan buah belimbing 

manis matang fisiologis diperoleh dari Superindo Tlogomas Malang. Bahan bahan 

lain yang digunakan adalah air akuades, gliserol, CMC, larutan pati dan asam 

askorbat. Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini adalah larutan 

phenolptahlein 1%, larutan iodin 0,01N , NaOH 0,1 N, larutan buffer pH 7, alkohol 

98%, asam stearat dan akuades. 
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3.3 Metode Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Faktorial dengan 3 kali pengulangan. Adapun faktor yang dicobakan adalah 

yaitu konsentrasiati singkong (2%, 3 % dan 5%) dan konsentrasi asam lemak stearat 

(0,25%; 0,50% dan  0,75%)  pada edible coating dan pengaplikasian edible coating 

pada buah belimbing manis dengan  lama penyimpanan selama 0, 2, 20 dan 24 jam 

pada penyimpanan suhu ruang ± 26ºC. 

Faktor I : konsentrasi pati Kulit singkong 

K0 : Kontrol 

K1 : Pati Kulit Singkong 2% 

K2 : Pati Kulit Singkong 3% 

K3 : Pati Kulit Singkong 5% 

Faktor II : Konsentrasi Asam Stearat 

L1 : Asam Stearat 0,25% 

L2 : Asam Stearat 0,50 % 

L3 : Asam Stearat 0,75% 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan 

K/L L1 L2 L3 

K1 K1L1 K1L2 K1L3 

K2 K2L1 K2L2 K2L3 

K3 K3L1 K3L2 K3L3 
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Dengan kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

K0      = Tanpa edible coating  

K1L1 = Edible coating Pati Kulit Singkong 2% dan Asam Stearat 0,25% 

K2L1 = Edible coating Pati Kulit Singkong 3% dan Asam Stearat 0,25% 

K3L1 = Edible coating Pati Kulit Singkong 5% dan Asam Stearat 0,25% 

K1L2 = Edible coating Pati Kulit Singkong 2% dan Asam Stearat 0,50% 

K2L2 = Edible coating Pati Kulit Singkong 3% dan Asam Stearat 0,50% 

K3L2 = Edible coating Pati Kulit Singkong 5% dan Asam Stearat 0,50% 

K1L3 = Edible coating Pati Kulit Singkong 2% dan Asam Stearat 0,75% 

K2L3 = Edible coating Pati Kulit Singkong 3% dan Asam Stearat 0,75% 

K3L3 = Edible coating Pati Kulit Singkong 5% dan Asam Stearat 0,75% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

  Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu : Pembuatan pati kulit ubi 

kayu, pembuatan edible film pati kulit ubi kayu, pembuatan edible coating pati kulit 

ubi kayu dan pengaplikasian edible coating pada sampel. Adapun penjelasan secara 

rinci disajikan pada uraian berikut di bawah ini 

3.4.1Pembuatan pati kulit singkong 

Kulit singkong dibersihkan dan dibuang kulit bagian luar (pengupasan). 

Selanjutnya dibersihkan dan dicuci. Kemudian direndam dengan air selama 24 jam. 

Hal ini dilakukan untuk menurunkan kadar HCN. Setelah itu air ditiriskan dan 

pemotongn ± 1 cm, kemudian ditambahkan air 1:3 dan dihaluskan dengan blender 

untuk mendapatkan bubur kulit ubi kayu. Kemudian bubur disaring dengan 

menggunakan kain saring dan diendapkan selama 24 jam.Selanjutnya air dibuang 

sehingga diperoleh pati kulit ubi kayu basah. Pati dikeringkan dalam cabinet dryer 
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pada suhu 60 ºC selama 8 jam.Setelah kering pati dihaluskan dengan blender dan 

disaring dengan ayakan 80 mesh. 
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan pati kulit singkong modifikasi dari 

Sukatiningsih (2005) 
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3.4.2Pembuatan edible coating pati kulit ubi kayu 

  Cara pembuatan edible coating (modifikasi Gunawan, 2009) adalah sebagai 

berikut: 1 bagian pati dari dicampur dengan 10 bagian akuades dan diaduk dengan 

mixer skala 1 sampai homogen selama 10 menit, lalu disaring dengan kain saring. 

Suspensi pati dimasukkan ke dalam beaker glass 1000 ml dan dipanaskan di atas 

hot plate sambil diaduk dengan mixer skala 1 sampai mencapai suhu ± 

55ºC.Kemudian ditambahkan gliserol 10% v/b pati sedikit demi sedikit serta asam 

stearat 0,25%, 0,50%, 0,75% sambil terus dipanaskan dan diaduk dengan mixer 

skala 1 sampai homogen selama 6 menit. Setelah itu emulsi dipanaskan hingga 

mencapai suhu ± 60 ºC kemudian ditambahkan Carboxymethyl Cellulose (CMC) 

0,25% sedikit demi sedikit sambil terus dipanaskan dan diaduk dengan mixer skala 

2 selama 10 menit sampai suspensi mengental dan berubah warna menjadi jernih. 

Setelah emulsi dingin dilanjutkan dengan penambahan asam askorbat dengan 

konsentrasi 0,75% dari larutan dan diaduk dengan mixer. 
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Analisa: 

1. Kadar Air 

2. Susut bobot 

3. Tekstur 

4. Warna 

5. TPT 

6. Vit C 

7. TAT 

 

Homogenisasi 10 menit dan saring 

Pemanasan dengan 

pengadukan sampai T 

= 55° C 

Pendinginan 30°C 

• Aquades  

Larutan edible 

coating 

Pelapisan metode 

pencelupan t ± 5 menit 

pada belimbing potong 

homogenisasi 

Pati kulit singkong 

sesuai perlakuan dari 

total larutan edible 

coating 

 

 

Asam Askorbat 0,75% 

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan edible pati kulit singkongmodifikasi dari 

Gunawan (2009) 

Penambahan : 

• Gliserol 10% 

• Asam Lemak Stearat 0,25%, 

0,50%, dan 0,75% sampai T = 60º 

C 

• CMC 
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3.4.3 Pengaplikasian edible coating pada sampel 

 Buah jambu biji merah disortasi dan dipilih yang dengan kualitas yang 

seragam. Kemudian dilakukan pembersihan untuk menghilangkan kotoran dengan 

cara dicuci. Setelah kering dilakukan pencelupan ke dalam larutan edible yang telah 

disediakan selama 5 menit. Belimbing manis yang telah dicelupkan kemudian 

diangkat dan dikeringanginkan 

3.5 Parameter Pengamatan 

 Parameter pengamatan yang digunakan untuk melihat kualitas buah 

belimbing manis yang telah di edible coating meliputi parameter Susut bobot, kadar 

air, kekerasan, kadar vitamin C, total asam, total padatan terlarut, nilai hedonik 

warna, nilai hedonik aroma, nilai hedonik rasa dan nilai hedonik tekstur 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Kadar air (AOAC, 1995). 

 Pengukuran kadar air dilakukan dengan metode AOAC, (1995). Sampel 

ditimbang sebanyak 5 g kemudian dimasukkan ke dalam cawan alumunium yang 

telah dikeringkan selama satu jam pada suhu 105ºC dan telah diketahui beratnya. 

Sampel tersebut dipanaskan pada suhu 105ºC selama tiga jam, kemudian 

didinginkan dalam desikator sampai dingin kemudian ditimbang. Pemanasan dan 

pendinginan dilakukan berulang sampai diperoleh berat sampel konstan. 

Kadar Air = berat awal – berat akhir x 100 % 

   Berat awal  

3.6.2 Uji Tekstur (Ahmad dkk.,2009) 

Uji tekstur dilakukan menggunakan alat texture analyzer dengan cara 

meletakkan buah nanas di tempat yang tersedia untuk melakukan uji kemudian alat 
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dihubungkan dengan komputer yang secara otomatis akan mengukur seberapa keras 

tekstur dari belimbing itu sendiri. 

3.6.3 Susut Bobot (Sudarmadji, 2003) 

Penentuan susut bobot dilakukan dengan menimbang berat sampel yang telah 

dicoating pada hari yang telah ditentukan selama penyimpanan. Berat sampel pada 

H-0 ditentukan sebagai berat awal. Susut bobot merupakan selisih dari berat pada 

sebelum perlakuan dan setelah perlakuan hari ke-n. Persamaan yang digunakan 

untuk mengukur susut bobot adalah sebagai berikut :  

 

       

Keterangan:  

Wo = berat sampel awal (g) 

Wt = berat sampel akhir (g) 

3.6.4 Kadar vitamin C (Jacobs, 1958) 

 Kadar vitamin C ditentukan denganmetode Jacobs (1958).Sampel ditimbang 

bahansebanyak 10 gram, dan dimasukkan dalam labutakar.Kemudian ditambahkan 

akuades sampaivolume 100 ml, dan diaduk hingga merata.Campuran lalu disaring 

dengan kertas saring.Filtrat diambil sebanyak 10 ml dengan pipet mohrdan 

dimasukkan ke dalam Erlenmeyer laluditambahkan 2-3 tetes larutan pati 1% 

dandititrasi segera dengan larutan Iodine 0,01N. Titrasi dianggap selesai bila timbul 

warna biru stabil.ml Iodine 0,01 Nx0,88xFP x 100 

Vitamin C(mg/100 g = 
ml Iodine 0,01 Nx0,88xFP x 100

Berat sampel (g)
 

 

 

W0 

W0 - Wt 

x 100 % Susut Bobot = 
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3.6.5 Total padatan terlarut (Muchtadi dan Sugiono, 1989) 

 Total padatan terlarut ditentukan denganmetode Muchtadi dan Sugiono 

(1989). Sampelditimbang sebanyak 5 gram dan ditambahakuades sebanyak 20 ml 

(sampai volume 25 ml).Hand refractometer terlebih dahulu distandarisasi 

dengan menggunakan akuades. Sampel yangsudah diencerkan dengan pipet tetes 

danditeteskan pada prisma hand refractometer.Diamati pembacaan skala dan dicatat 

nilainya.Kadar total padatan terlarut adalah nilai yangdiperoleh dikalikan dengan 5 

(faktor pengencer)dan dinyatakan dalam °Brix. 

3.6.7 Total Asam Tertitrasi (Ranganna, 1978) 

 Total asam dianalisis menggunakanmetode Ranganna (1978). Sampel 

ditimbangsebanyak 10 gram, dan dimasukkan ke dalam labu ukur serta 

ditambahkan akuades sampaivolume 100 ml. Campuran tersebut kemudiandiaduk 

hingga merata dan disaring dengan kertassaring. Filtrat kemudian diambil sebanyak 

10 mldengan pipet mohr dan dimasukkan ke dalamerlenmeyer serta ditambahkan 

phenolptalein 1% 2-3 tetes.Titrasi dilakukan dengan menggunakan NaOH 

0,1N.Titrasi dihentikan setelah timbulwarna merah jambu yang stabil. 

Total asam (%) = 
V x N x BM x fp x 100%

W x 1000 x VA
 

V = ml titrasi NaOH 

N = normalitas NaOH 

BM = Berat molekul asam dominan = Asam sitrat (C6H8O7), BM =192 

Fp = faktor pengencer 

W = berat sampel (g) 

VA = valensi asam dominan = 3 
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3.6.8Warna (Maulida,2014) 

Pengamatan intensitas warna dilakukan dengan menggunakan alat color 

reader. Adapun prosedurnya sebagai berikut. 

1. Sampel diletakkan ke dalam wadah transparan (plastik bening).

2. Alat dihidupkan dengan menekan tombol on/off.

3. Posisi diatur hingga sensor bersentuhan dengan sampel yang hendak diukur

tingkat warnanya.

4. Tombol target ditekan, yang akan diikuti suara beep, pertanda pembacaan selesai

dilakukan.

5. Angka L, a, dan b yang tertera pada layar monitor colour reader dicatat.

6. Tombol reset ditekan untuk pengukuran sampel berikutnya.

7. Jika telah selesai alat dimatikan dengan menekan on/off.

3.7 Analisis Data 

Analisa data pada penelitian ini menggunakan ANOVA dengan metode 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial Kontras Ortogonal yang kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Lanjut metode DMRT. Penentuan perlakuan terbaik 

menggunakan metode Uji de garmo. 


