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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1  Jenis Penelitian 

 Jenisopenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental sesungguhnya (true eksperimental design). Penelitian ini bertujuan 

untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap perlakuan yang lain dalam 

kondisi yang terkendali.oCiri utama dari penelitian TruepEksperimental adalah 

sampelgyangxdigunakan dalamoeksperimen sebagaizkelompok kontrol yang 

diambil-secara-random (acak))dari-populasi-tertentu.  

3.1.2  RancangannPenelitian 

 Rancanganopenelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) factorial. Penelitianxiinig.menggunakan 4 

perlakuan danmmasing-masing kelompokkterdiri dari 6 kali pengulangan. 

MenurutsSufiyanto (2009), cara menentukan jumlah pengulangan ditampilkan 

pada Gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Perhitungan jumlah pengulangan 
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(t-1) (r-1) ≥ 15 ..  Keterangan:pp 

(4-1) (r-1) ≥ 15;;  r = replikasiyy 

3(r-1) ≥ 15ll   t = perlakuanrr 

3r-3 ≥ 15kk   n = jumlah sampelee 

3r ≥ 18 

r ≥ 6  

n = t x r 

= 4x6 

= 24 
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Adapun cara penentuan rancangan ini dilakukan dengan cara random 

(acak). Sehingga diperoleh rancangan denah penelitian seperti pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2  Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL)  

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitianni 

Penelitian untuk membuatonata de dragon dilakukan di Pusat 

PengembanganbBioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya 

Notojoyo Dusun Gondang, Tegal0Gondo, Kab. Malang. Penelitian dilakukan 

untuk mengetahui kualitas nata de dragon dilakukan di Laboratorium Sentral 

Universitas MuhammadiyahoMalang.  Penelitian ini dimulai pada tanggal 21 

September – 30 September 2018.  

3.3  Populasi dan Sampel dan Teknik Samplingg 

3.3.1 Populasii 

Populasi dalam penelitian ini adalah buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) danobelimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) yang didapatkanodari pasar 

tradisional di Malang.   

 

 

A0 B U2 A3 B U3 A0 B U1 A3 B U1 

A2 B U1 A3 B U3 A0 B U4 A3 B U1 
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A3 B U6 A3 B U3 A2 B U2 A3 B U1 

A0 B U3 A1 B U1 A1 B U6 A1 B U3 

A2 B U5 A3 B U3 A0 B U5 A3 B U0 

Keterangan:  

U : Ulangan  

B : Sari buah belimbing wuluh 15% 

A0: Sari kulit buah naga merah 0% 

A1: Sari kulit buah naga merah 30% 

A2: Sari kulit buah naga merah 50% 

A3: Sari kulit buah naga merah 70% 
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3.3.2  Sampeloo 

Sampelddalam penelitian ini ialah kulit buah naga merahidalam bentuk 

sari dengan berbagai konsentrasi dan buah belimbingwwuluh dalam bentuk sari 

dengan konsentrasi 15%.  

3.3.3  Teknik Samplingii 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Teknik yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah teknik sampling yang simple random sampling 

dimana anggota sampel dari populasi “dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut” (Sugiyono, 2010).  

3.4  Jenis Variabel  

3.4.1  Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang dapat dimanipulasi atau diubah 

dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang diteliti. Variabel 

bebas dalam penelitian iniialah konsentrasi sari kulit buah naga merah 0%, 30%, 

50%, 70%. 

3.4.2  Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalahkketebalan, kadar serat, kadar 

air serta uji organoleptic yang terdiri dari aroma, rasa, warna, tekstur dari nata de 

dragon yang dihasilkan.  
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3.4.3  Variabel Kontrol  

 Variabel control dalam penelitian ini adalah konsentrasi sari buah 

belimbing wuluh sebesar 15%, pH fermentasi, suhu penyimpanan (28-310C), alat-

alat yang digunakan harus steril dan pemberian ZA.  

3.5  Definisi Operational Variabel 

Definisi=operasional variabel dalam-penelitian ini adalah:  

1. Kulitobuah naga merah (Hylocereus polyrhizus) adalah buah yang 

digunakan sebagai tambahanosumber nutrisi dan media substrat bakteri 

Acetobacter xylinum  pada nata de dragon  karena mempunyaiokomponen 

gulaasekitar 8.4%, mineral sebesar 82,5-83 gram dan protein 0,159-0,229 

gram.  

2. Belimbingowuluh (Averrhoa bilimbi) mempunyai kandungan asam yang 

paling tinggi yaitu Asam Sitrat sekitar 92,6 –133,8 meq asam/100 gram 

dan pH yang dimiliki oleh sari buah belimbing wuluh sebesar 2,18 

3. Nata adalah suatu bahan makanan hasil fermentasi oleh bakteri 

Acetobacter xylinum  yang kaya akan selulosa.aa 

4. Uji kualitasaatau analisis proksimat adalah suatuometode analisis kimia 

untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi seperti lemak, karbohidrat, 

protein, kadar serat, kadar air dan kadar abu”pada suatu zat makanan dari 

bahan pakanpatauppangan (Sandjaja, 2009).ii 

5. Kadar serat dipakai untuk menentukan kemurniaan bahan atau efisiensi 

suatu prosess(Winarno, 2007). 
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6. Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang 

dinyatakan dalam persen. Kadar air juga salah satu karakteristik yang 

sanat penting pada bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi 

penampakan, citarasa, dan tekstur pada bahan pangan (Winarno, 2007).  

7. Uji organoleptikaadalah uji yang berkaitan dengan cita-rasa, termasuk 

perasa, tekstur, warna, aroma disamping lima dasarr(asin, manis, asam, 

pahit dan gurih) (Sandjaja, 2009).  

8. Ketebalan nata de Dragon adalah salah satu ukuran, dimana 

padapenelitian iniyang ditujukan adalah ketebalan nata yang telah 

dihasilkan. Ketebalannnata merupakan banyaknyaggula yang dapat diubah 

menjadi selulosa oleh Acetobacter xylinum  sehinggasserta yang terbentuk 

juga semakin tinggi (Rizal, 2013). 

3.6  Prosedur Penelitiannn 

 Proses penelitian dibagi menjaditiga tahap yaitu tahap persiapan,tahap 

pelaksanaan serta tahap pengamatan.  

3.6.1 Tahap Persiapan 

  Persiapanndilakukan dengan menyiapkan bahan serta alat yang akan 

digunakan dalam penelitian. Pembuatan sari kulit buah naga dan sari buah 

belimbing wuluh diawali dengan mengumpulkannya terlebihodahulu, kemudian 

dicuci dan dipotong kecil dan di blender. Selanjutnya difilter untukmmemisahkan 

sari danosubstratnya. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut:  
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a) Alat-yang-digunakan-dalam-pembuatan-nata de dragon adalah wadah untuk 

pembuatan media, gelas ukur, talenan, lampu bunsen, pisau, koran, kertas 

saring, karet, kompor, dan panci.  

b) Alat yang digunakan dalam pembuatan sari kulit buah naga dan sari buah 

belimbing wuluh adalah gelas ukur, saringan, pisau, juicer, dan talenan. 

 Menyiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk penelitian, bahan yang 

digunakan sebagai berikut:  

a). Bahan yang dipakai dalam pembuatan nata de dragon yaitu sari kulit buah naga 

merah, sari kulit buah belimbing wuluh, gula pasir, cairan bibit atau kultur 

murni, ZA food grade, dan air kelapa.  

3.6.2  Tahap Pelaksanaan 

 Tahapan ini didahului dengan tahap preparasi,ttahap inokulasi, fermentasi 

dan pengendalian, tahapopemanenan dan pasca fermentasi. Adapun dokumentasi 

kegiatan penelitian terdapat di Lampiran 1. MenurutpPambayun (2002) 

pembuatan-nata terdiri dari tiga tahapan yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Preparasipp 

Tahap preparasi ini terdiri atas aktivitas sebagai berikut: 

1) Penyaringann 

Proses ini bertujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran yang tercampur 

dengan air kelapa. Penyaringan ini dapat dilakukan dengan memakai alat kain 

penyaring. Proses penyaringan ini dilakukan ketika penuangan air kelapa 

pada panci perebusan.  
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2) Penambahan gula pasir dan ZAa 

Perbandingan yang tepat pada penambahan gula dan ZAsangat berpengaruh 

pada proses pembuatan nata. Penambahan gula pasir minimal 2,5% dan 

penambahan ZA sebanyak 0,5%daritotal airkelapa yang digunakan dalam 

satuan ml, sedangkan gula pasir dan ZA dalam satuan gr. Penambahan gula 

pasir dan ZA bisa dilakukan pada saat air kelapa dipanaskan, sambil diaduk 

hingga larut merata.  

3) Perebusan  

Perebusan dilakukan menggunakan panic.setelah mendidih, perebusan 

dipertahankan selama 5-10 menit.hal ini diakukan untuk meyakinkan bahwa 

mikrobiakontaminan telah mati, serta melarutkan gula pasir dan ZA. 

4) Penambahan sari buah belimbing wuluh  

Setelah perebusan, kemudian ditambahkan sari tersebut dengan konsentrasi 

yang berbeda dan diaduk sampai homogen.sPenambahan sari buah belimbing 

wuluh bertujuankuntuk menurunkan pH air kelapa. Selanjutnya, bahan 

tersebut dituang dalam wadah dengan volume yang sama yaitu 500 ml.   

5) Pendinginan.. 

Pendinginan dilakukan untuk mengecek ada tidaknya kontaminan. 

Pendinginan paling baik dilakukan dengan membiarkan selama 1 malam. 

b. Inokulasi, Fermentasi, dan Pengendalian 

Tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1) Pemberian Bibit  

Pemberian bibit dilakukan jika bahan-bahan yang telahdicampur di air kelapa 

telah dingin. Satu botol bisa digunakan untuk 5-6 nampan yang berisi satu 

liter media fermentasi.  

2) Fermentasi atau Pemeraman 

Media yang telah diberi bibit kemudian dibiarkan selama tujuh sampai 

delapan hari agar terjadi proses fermentasi dan terbentuk nata. Beberapa hal 

yang perlu diperhatikan ketika proses fermentasi antara lain, nampan tidak 

boleh dibuka dan digeser. .  

c. Pemanenan dan pascafermentasi 

1) Pemanenan  

Pemanenan dilakukan ketika media fermentasi sudah menjadi nata. 

Pemanenan dilakukan dengan mengambil lembaran nata, kemudian 

ditempatkan pada ember besar untuk selanjutnya dilakukan pencucian. 

Umumnya pemanenan dilakukan setelah tujuh sampai delapan hari maksimal, 

paling lambat yaitu empat belas hari.  

2) Pascafermentasi  

Adapun tahapan pascafermentasi yaitu sebagai berikut: 

a) Pembersihan dan Pengirisan 

Nata yang sudah panen kemudian dicuci dan dihilangkan lapisan permukaan 

atas dan bawah. Penghilangan dapat dilakukan dengan cara digosok atau 

dikerok menggunakan pisau. Selanjutnya nata yang sudah bersih diiris 

dengan ukuran kurang lebih 1 cm. Namun irisan bisa sesuai keinginan.  
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b) Pemanasan 

Nata yang sudah diiris, kemudian direbus selama kurang lebih 5 menit. Ini 

bertujuan untuk mematikan sisa bakteri Acetobacter xylinum dan berfungsi 

untuk menurunkan kadar asam asetat.   

3.6.3  Tahap Pengamatanki 

 Tahap yang diamati setelah melakukan percobaan atau penelitian yaitu uji 

kualitas nata de dragon yang meliputi kadar air, kadar serat, uji organoleptic 

sertauji ketebalan. 

3.7  Teknik Pengambilan Datapp 

Metode pengambilanddata dilaksanakan dengan metode observasi. 

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2010). Berdasarkan parameter 

pengamatan kualitas nata de dragon sebagai berikut:  

1. Kadar0air, Menurut SNI-01-2891-1992 butir 5.1 mengenai pengujian 

makanan dan minuman, prosedur kerja dalam menentukan kadar air 

menggunakan metode oven adalah sebagai berikut:  

a. Timbanggdengan teliti 1g – 2g pada sebuah botol timbang tertutup yang 

sudah diketahui bobotnya. 

b. Mengeringkanddalam oven pada suhu 105℃ selama 3 jam.  

c. Mendinginkanddalam eksikator  

d. Mnimbangnya hingga berat konstanpdan menghitung berat air yang menguap 

dengan Rumus 1). 

Persentase kadar air = 
𝑊

𝑊1
 x 100%                           1) 
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Keterangan:  

W   : bobot cuplikan sebelum dikeringkan (g) 

W1 : kehilangan bobot setelah dikeringkan (g) 

 

2. Kadar serat kasar (Deffating dan Digestion)nnn 

Sebanyak ± 2 gr nata  yang telah dihaluskan. Memindahkan nata  tersebut ke 

dalam erlemeyer 600 ml dan ditambahkan dengan 200 ml H2SO4 1,25%. 

Memasang gelas erlemeyer pada pendingin liebig lalu dididihkan selama 30 

menit, kemudian disaring dengan kertasssaring, residunya dicuci dengan 

aquades panas. Memindahkannresidu secara ke dalam gelas erlemeyer dan 

sisanya dicuci dengan 200 ml NaOH 1,25% hingga residu masuk ke dalam 

erlemeyer. Mendidihkan selama 30 menit. Disaring dengan kertas saring yang 

telah diketahui beratnya. Mencuci residu dengan K2SO4 10%, kemudian 

dicuci dengan aquades panas dan dengan alkohol 96%. Meletakkanpkertas 

saring dalam cawangcrusible yang telah diketahui beratnya kemudian 

dikeringkan kertas saring tersebut dalam oven pada suhu 80℃. Mendinginkan 

didalam desikator. Kemudian menimbang sampai diperoleh berat yang 

konstan. Menghitung kadar seratnya dengan menggunakan Rumus 2). 

Persentase kadar serat = 
𝑐−𝑏

𝑎
 x 100%                             2) 

Keterangan:  

a = bobot sampel (g) 

b = bobot kertas saring awal (g) 

c = bobot kertas saring akhir (g) 

 

 

3. Ketebalann 

Ketebalan adalah salah satu ukuran, dimana pada penelitian ini yang 

ditujukan adalah ketebalan nata yang telah dihasilkan. Ketebalan nata ialah 
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banyaknya gula yang dapat diubah menjadi selulosa oleh bakteri Acetobacter 

xylinum hingga serat yang terbentuk juga semakin tinggi (Rizal, 2013). 

Pengukuran ketebalan dilakukan menggunakan jangka sorong. Hasil 

pengukuran diperoleh dari empat sisi lembaran nata, kemudian dirata-rata. 

4. Uji Organoleptik 

Memotong Nata berbentuk kubus kemudian dicuci dengan air bersih. 

Memasak nata  dalam air mendidih selama 3 kali perebusan. Pada penelitian 

organoleptic untuk mengasilkan nilai kesukaan dari masing-masing perlakuan 

yang terdiri rasa dan aroma. Data diperoleh dari angket uji kesukaan 

(Lampiran 2) yang telah diisi oleh 10 panelis yang terlatih yakni orang-orang 

yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu pada nata. 

Adapun skor yang digunakan adalah sangat tidak suka (skor 1), tidak suka 

(skor 2), agak suka (skor 3), suka (skor 4), sangat suka (skor 5). Langkah-

langkah uji organoleptic adalah sebagai berikut: 

1) Tahap Persiapan 

a. Mempersiapkan panelisdengan syarat panelis sesuai SNI 01-2346-2006 

petunjuk pengujian organoleptic atau sensori, sebagai berikut: 

1. Tertarik padauji organoleptic dan mau berpartisipasi 

2. Berbadan sehat,tidak buta warna, tidak memiliki penyakit THT,dan tidak 

memiliki gangguan psikologis.  

3. Panelis tidak sedang sakit influenza dan sakit mata. 

4. Sebelum pengujian, panelis tidak mengkonsumsi makanan pedas. 
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5. Tidak mempunyaialergimakanan dan tidakmenolak terhadapmakanan yang 

diuji. 

6. Panelis tidak sedang menggunakan kosmetik seperti lipstick, parfum, dan 

mencucitangan dengan air mengalir tanpa sabun. 

7. Panelis tidak diperkenankan makan dan minum yang memiliki rasa sebelum 

sau jam waktu pengujian. 

8. Panelis disarankan untuk mencuci mulut dengan air putih sebelum dan 

sesudah melakukan uji rasa. 

9. Panelis harus konsisten dalam pengambilan keputusans 

b. Mempersiapkan bahan yangakan diuji 

c. Meletakkan bahan pada wadah dan melakukannya diatas meja 

2) Tahap Pelaksanaangg 

a. Memberi penjelasan kepada panelis tentang hal yang akan diuji, cara 

pengujian dan tujuan pengujian. 

b. Mempersilahkan panelis untuk mencicipi rasa, aroma dan menilai keadaan 

nata  yang sudah dikenai perlakuan. 

c. Setelah selesai mencicipi para panelis dipersiapkan berkumur dengan aquades 

untuk menghilangkan atau menetralisir rasa sebelumnya. 

d. Panelis dipersilahkan mengisi angket yang telah disediakan. 

3.8  Metode Analisis Dataaa 

Analisis1data2yang3digunakan4adalah5analisis1kuantitatif1yaitu=berupa 

data atau angka jumlah konsentrasi saripkulit buah naga merah danssari belimbing 

wuluh. Pengolahan databdilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan uji 
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normalitas (Uji Kolmogorov-Smirnov) sebagai asumsi untuk mengetahuiddata 

yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak normal. Kemudian 

uji0homogenitas (Uji levene test) sebagai uji untuk mengetahui data yang 

diperoleh bersifat homogen atau tidak homogen. Jika data berdistribusi normal 

dan homogen, makapdilanjutkan uji ANOVA 1 jalur untuk menguji hipotesis 

apakah ditolak atau diterima dengan signifikansi 5% (0,05). Jika hipotesis 

diterima, maka dilanjutkanokepada uji Duncan untuk mengetahuipperbedaan 

antarpperlakuan dan menentukan perlakuan terbaik. Teknik analisis=data padauuji 

organoleptik menggunakan uji  Friedman. Semua proses analisis data yang 

dilakukan menggunakan bantuan Statistic Product and Service Solution (SPSS) 

22.0 for Windows.  


