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III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilakukan di Laborotarium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) pada bulan Maret – Desember 2018. 

3.2  Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah toples kaca 200 ml, botol  

plastik PET 100 ml, kain katun putih, karet, saringan, blender, sendok, hand 

plastic, kompor, panci, tisu, gunting, kapas, lemari pendingin. Alat yang 

digunakan dalam analisa adalah specktrofotometer, pH  meter, serangkaian alat 

titrasi, beaker glass, labu ukur, colour reader,  handrefacktometer, tube, cawan 

petri , bunsen, mikro pipet, bluetip, aluminium foil, colony counter, laminar air 

flow (LAW), hot plate, tabung reaksi, forteks, rak tabung reaksi. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan Sari Apel Kombucha adalah apel 

Manalagi, yang diperoleh dari pasar Batu, (Malang). Starter Kombucha diperoleh 

dari Indokombucha,  (Sidoarjo), gula pasir, air. Bahan lain yang digunakan dalam 

analisis yaitu larutan DPPH, aquades, larutan Buffer  pH 7, Etanol, NaOH 0,1N, 

indikator pp, Agar NA, K2CrO4. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Peneletian ini menggunakan penelitian eksperimental. Rancangan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

faktorial dengan dua faktor, yaitu konsentrasi kombucha dan lama fermentasi. 

Faktor I yaitu konsentrasi inokulum terdiri dari tiga level, yaitu 5%, 10%, 15%. 

Faktor II adalah lama fermentasi terdiri dari tiga level, yaitu 8 hari, 10 hari dan 12 
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hari sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan yang di ulang 3 kali dan diperoleh 

27 unit percobaan. Desain perlakuan pada penelitian ini disajikan  pada Tabel 5. 

Tabel 6. Kombinasi Perlakuan Konsentrasi Kombucha Dan Lama Fermentasi  

Konsentrasi Kombucha 

(%) 

Lama Fermentasi (hari) 

F1 (8) F2 (10) F3 (12) 

K1 (5%) K1F1 K1F2 K1F3 

K2 (10%) K2F1 K2F2 K2F3 

K3 (15%) K3F1 K3F2 K3F3 

 

Keterangan: 

K1F1 :  Konsentrasi Kombucha 5% (dari volume sari apel) dan Lama Fermentasi  

8 Hari    

K1F2 :  Konsentrasi Kombucha 5% (dari volume sari apel) dan Lama Fermentasi 

10 Hari  

K1F3 : Konsentrasi Kombucha 5% (dari volume sari apel) dan Lama Fermentasi 

12 Hari  

K2F1 :   Konsentrasi Kombucha 10% (dari volume sari apel) dan Lama 

Fermentasi 8 Hari  

K2F2 :   Konsentrasi Kombucha 10% (dari volume sari apel) dan Lama 

Fermentasi 10 Hari  

K2F3 :   Konsentrasi Kombucha 10% (dari volume sari apel) dan Lama 

Fermentasi 12 Hari  

K3F1 :   Konsentrasi Kombucha 15% (dari volume sari apel) dan Lama 

Fermentasi 8 Hari  

K3F2 :   Konsentrasi Kombucha 15% (dari volume sari apel) dan Lama 

Fermentasi 10 Hari  

K3F3 :   Konsentrasi Kombucha 15% (dari volume sari apel) dan Lama 

Fermentasi 12 Hari  

 

3.4  Parameter Penelitian  

Analisa yang dilakuakan pada penelitian ini meliputi analisa fisik dan kimia 

Analisa fisik yaitu intensitas warna. Analisa kimia yang  diamati antara lain, niali 

pH, aktivitas antioksidan, kadar alkohol,  kadar padatan terlarut, kadar total asam, 

dan uji TPC (total plate count).  

 

3.4.1 Analisa Fisik 
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Analisa fisik yang dilakuakan pada kombucha apel meliputi uji intensitas 

warna.  

a. Intensitas Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

Warna sampel ditentukan dengan alat Colour Reader, yang mengukur 

spectrum sinar dengan merefreksikannya dan mengkonversinya ke set koordinat 

warna seperti L, a, b. Koordinat-koordinat ini menunjukan system tiga dimensi 

yang mengandung semua warna. Mulai L mewakili Lightness yaitu 0 untuk warna 

hitam dan 100 untuk warna putih, axis a menunjukan intensitas warna merah (+) 

dan hijua (-), axis b menunjukan warna kuning (+) atau biru (-). 

1. Mengaktifkan colour reader dengan menekan tombol on. 

2. Mengawali pengukuran dengan standarisasi alat mengggunakan akeramik 

standar yang memiliki nilai L, a, b. 

3. Menempelkan ujung lensa alat pada permukaan sampel yang akan diamati. 

3.4.2 Analisa Kimia 

Analisa kimia yang dilakukan pada penelitian ini meliputi, pH, aktivitas 

antioksidan, kadar total gula, kadar total asam, dan kadar total alkohol. 

a. Penentuan Nilai pH 

Pengukuran pH pada media mengacu pada SNI 01-2891-1992 yaitu: 

1. pH meter dinyalakan.  

2. Memasukkan elektroda ke dalam larutan buffer 4, kemudian dibiarkan 

sampai stabil. 

3. Elektroda dibilas dengan menggunakan aquades kemudian dikeringkan 

4. Memasukkan elektroda kedalam larutan buffer 7 dan dibiarkan sampai 

stabil  

5. Elektroda dibilas dengan menggunakan aquades kemudian dikeringkan  
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6. Memasukkan elektroda kedalam larutan sample (kombucha apel) dan 

dibiarkan sampai stabil.  

7. Mencatat nilai pH yang tertera pada layar. 

b. Analisa Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Selvi dkk, 2003) 

1. Membuat larutan DPPH dengan cara mengambil 2 mg DPPH dan  

menambahkan etanol 10 ml kemudian dimasukan dalam botol, dikocok dan 

disimpan dalam kulkas. 

2. Mengambil 1 ml sampel dan memasukan 9 ml etanol kemudian disntrifuse 

selama 10 menit dengan kecepatan 4000 rpm. 

3. Mengambil filtrat 4 ml dan menambahkan 1 ml larutan DPPH yang sudah 

dibuat. 

4. Mendiamkan salama 10 menit hingga warnanya berubah menjadi kuning. 

5. Mengukur absorbansi pada panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektrofotometer. 

6. Menghitung  aktivitas  antioksidan dengan rumus: 

 

 

c. Analisa Total Asam 

Analisa Total Asam menggunakan metode titrasi (Apriyantono et al, 1989) 

yaitu:  

1. 1 ml sampel dimasukan kedalam beaker glass 

2. Menambahkan 9 ml aquades 

3. Menetesi indicator PP 2 tetes 

4. Menitrasi dengan NaOH 0,1 N 

5. Menghitung total asam dengan persamaan sebagai berikut     

Total Asam(%) =  ml NaOH ×N NaOH×BM×Fp  × 100% 

              bobot sample ×1000 

% aktivitas antioksidan=
a blanko−a sampel

a blanko
 𝑥 100% 
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Keterangan : 

 

Keterangan : 

mL NaOH  = Volume NaOH yang digunakan untuk titrasi 

N NaOH  =  NormalitasNaOH (0,1 N) 

BM  =  Berat molekul Asam Asetat (60) 

Fp   =  Faktor penngnceran 

Bobot sampel = Volume sampel yang digunakan untuk dititasi 

d. Uji Total  Padatan Terlarut (Wahyudi dan Dewi, 2017) 

Pengujian total padatan terlarut dilakukan dengan menggunakan hand-

refractometer. Prisma refraktometer terlebih dahulu dibilas dengan aquades 

dan diseka dengan kain yang lembut. Sampel diteteskan ke atas prisma 

refraktometer dan diukur derajat Brix-nya. 

e. Uji total plate count (TPC) (Fardiaz,1993) 

1. Mengambil 1 ml sample kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi  

2. Menambahkan 9 ml aquades kemudian menutup dan mengocoknya  

3. Melakukan pengenceran bertingkat sampai pengenceran ke enam (10− ) 

dengan cara mengambil suspensi dan menaruhnya kedalam tabung reaksi 

ke dua kemudian menambahkan 9 ml aquades. Melakukan hal yang sama 

pada tabung ketiga sampai ke enam  

4. Mengambil 1 ml suspensi pada tabung ke enam kemudian memasukkan 

kedalam cawan petri 

5. Memasukkan medium nutrien agar (NA) steril yang telah didinginkan 

sampai suhu 45°C sebanyak 15 ml  
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6. Gerakkan cawan petri menyebar sel-sel bakteri secara merata dan 

memadat  

7. Menginkubasi didalam inkubator pada suhu 37°C dengan posisi cawan 

terbalik selama 24 jam 

8. Menghitung koloni yang tumbuh menggunakan colony couter. Total 

koloni yang terhitung harus memenuhi standart Internasional 

comminition  of food (ICMF), yaitu 30 sampai 300 koloni per cawan petri. 

 

 

 

f. Uji Kadar Alkohol Metode Spektofotometri (Day, 1992) 

1. Penentuan kurva standar: digunakan alkohol dengan berbagai 

konsentrasi yaitu 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, dan 12%. Masing-masing 

larutan standar diukur nilai absorbansinya pada panjang gelombang 

600 mm. 

2. Sebanyak 0,5 ml sampel cair berwarna coklat diencerkan dengan 

aquades 15 ml 

3. Kemudia sampel ditambahkan K2CrO4 sebanyak 12,5 ml. Terjadi 

perubahan warna menjadi jingga saat ditambahkan kalium dikromat. 

4. Campuran sampel kemudian dipanaskan. Hal ini bertujuan agar reaksi 

berlangsung cepat. Setelah pemanasan, sampel berubah berwarna hijau 

kehitaman. 

5. Setelah didinginkan, campuran yang telah diencerkan kemudian 

dikocok dengan alat vortex, agar campuran yang terdapat didalam 

Koloni per gram =  koloni jumlah  ×                  1 

                                                                Faktor pengenceran 
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tabung reaksi homogen kemudian diukur nilai absorbansinya pada 

panjang gelombang 600 nm. 

3.5 Pengumpulan data 

 Pengumpulan data diperoleh dari pengujian warna, pH , Analisa total 

asam, Analisa total padatan terlarut, aktivitas Antioksidan, Analisa alkohol dan 

Total plate count(TPC) 

3.6 Analisis Data 

Analisis data ini diperoleh dengan metode kualitatif yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini menggunakan analisa varian uji (ANOVA) untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan. Apabila hasil analisa menunjukkan pengaruhh nyata 

maka dilanjutkan dengan uji DMRT untuk perlakuan berbeda nyata. 
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3.7 Pelaksanaan Penelitian  

3.7.1 Pembuatan Sari Apel   

 

 

  

                                                                                                    

Filtrasi 

Penghancurkan 

Suhu 85°C (15-20 

menit) 
Perebusan Sari Apel 

Buah Apel 

Pengupasan  

Pemotongan 2 ×2 (dadu) 

gula 250 gram 

Gambar 5. Diagram Pembuatan Sari Apel 

(Hapsari dkk, 2015) 
 

Sari Apel 

Air 200 ml 

Kulit apel 

Ampas 
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3.7.2 Proses Fermentasi Kombucha   

 

 

  

Dinginkan (Suhu 28°C) Sari Apel 

Filtrasi  

Fermentasi 

Lama : 8,10,12 hari 

Analisa: 

 Intensitas Warna 

 pH 

 Aktivitas 

Antioksidan 

 kadar Total Gula 

 Kadar Total 

Asam 

 Kadar Alkohol 

 TPC (Total plate 

count) 

 

Kombucha Apel 

Gambar 6. Pembuatan Kombucha Apel 

(Afifah, 2010) 

Inokulasi Kultur 

Inokulum 5%,10%,15% 

Ampas 


