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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu ekperimen sesungguhnya (true 

experient research) dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Agronomi UMM Jl. Raya 

Tlogomas No. 246 Malang pada bulan Desember 2018. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman tomat 

varietas ratna dengan umur tomat dianggap seragam pada fase warna merah 

menutupi permukaan yang berada di wilayah Batu, Jawa Timur. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling, 

yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan 

pengambilan secara acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut. 
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3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tomat (Lycopersicon 

esculentum Mill.) varietas ratna yang diambil dari petani tomat di Batu, Jawa 

Timur. Jumlah sampel yang digunakan adalah 24 sampel, yang terdiri atas 1 

sampel kontrol dan 5 sampel yang diberi perlakuan konsentrasi pati biji durian 

dengan 4 kali pengulangan. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pati biji buah durian (Durio 

zibethinus Murr.) dalam berbagai konsentrasi (2%; 4%; 6%; 8%; 

10%). 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah lama umur simpan, susut 

bobot, perubahan warna dan kelunakan tekstur buah tomat 

(Lycopersicon esculentum Mill.). 

c. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah suhu penyimpanan (suhu 

ruang), umur tomat, varietas tomat, dan lama penyimpanan tomat 

selama 8 hari. 
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

- Pati biji buah durian adalah pati yang didapatkan dari biji durian 

(Durio zibethinus Murr.) dengan cara perendaman, disintegrasi, dan 

sentrifugasi. Konsentrasi pati biji durian yang digunakan adalah 2%; 

4%; 6%; 8% dan 10% 

- Tanamantomat (Lycopersicon esculentum Mill.) adalah tanaman tomat 

varietas ratna dengan umur buah sekitar 3 bulan yang dianggap 

seragam pada fase warna merah menutupi permukaan sekitar  

- Edible coating adalah lapisan tipis kontinyu yang terbuat dari bahan 

yang bisa dimakan, yang digunakan di atas atau diantara produk 

pangan, berfungsi sebagai penahan (barrier) perpindahan masa (uap 

air, O2, CO2) (Lathifa, 2013). 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat dan Bahan 

1)  Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

- Gelas beaker 

- Gelas ukur 

- Blender 

- Neraca analitik 

- Kain saring 

- Thermometer 

- Heater 

- Spatula 

- Stopwatch 

- Saringan 

- Baskom  
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2)  Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

- Biji durian (Durio zibethinus Murr.) 

- Buah tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) 

- CaCO3 

- Na2S2O5 

- Aquades 

 

2. Cara Kerja 

1)  Pembuatan Pati Biji Durian 

Proses ekstraksi pati biji durian (Durio zibethinus Murr.) dilakukan 

berdasarkan metode yang digunakan oleh Jufri et al. (2006)dengan 

modifikasi Violinta (2015). Proses ekstraksi dilakukan sebagai berikut: 

- Memisahkan biji durian dari kulitnya dan merendam biji durian tersebut 

dalam larutan CaCO3 5% (w/v) selama 12 jam. 

- Membersihkan biji durian dari lendir dengan menggunakan air bersih.  

- Memblender biji durian dengan air perbandingan 1:2, kemudian 

menyaring dengan kain saring untuk memisahkan pati dari komponen 

yang tidak larut air. 

- Mengendapkan filtrat yang diperoleh selama 24 jam. 

- Mencuci endapan dengan menggunakan larutan natrium metabisulfit 

(Na2S2O5) 3000 ppm kemudian diendapkan kembali selama 24 jam. 
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- Mencuci endapan yang diperoleh dengan menggunakan air, kemudian 

mengeringkannya dengan menggunakan sinar matahari selama 6 jam. 

- Menghaluskan pati yang telah kering menggunakan blender kemudian 

mengayaknya menggunakan ayakan 80 mesh. 

2)  Pembuatan larutan Edible Coating 

Pembuatan larutan edible coating dilakukan dengan menggunakan lima 

konsentrasi pati (b/v) yang berbeda yaitu 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%. 

- Melarutkan pati biji durian dengan masing-masing konsentrasi 

menggunakan air. 

- Larutan kemudian dipanaskan dengan menggunakan heater sambil diaduk 

pada suhu 80ᵒC selama 10 menit.  

- Larutan diidinginkan hingga mencapai suhu kamar. 

3) Pengaplikasian Edible Coating 

- Buah tomat yang digunakan terlebih dahulu disortir berdasarkan ukuran 

dan mutu. Buah tomat harus dalam keadaan segar, berwarna orange 

kemerahan, memiliki keadaan yang baik, dan kira-kira memiliki ukuran 

yang seragam.   

- Menimbang buah tomat kemudian mencatatnya.  

- Mencelupkan tomat dalam larutan edible coating selama 30 detik 

kemudian mengeringkannya selama 30 menit. 
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4)  Pengujian kualitas buah tomat 

Komponen yang diujikan yaitu warna, tekstur dan aroma. Uji ini 

ditentukan dengan skala mutu hedonik atau uji kesukaan.Panelis 

dimintakan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau sebaliknya 

(ketidaksukaan). Disamping panelis mengemukakan tanggapan senang, 

suka atau kebalikannya, mereka juga mengemukakan tingkat 

kesukaannya. Tingkat – tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik. 

Misalnya dalam hal “suka” dapat mempunyai skala hedonik seperti: amat 

sangat suka, sangat suka, suka, agak suka. Sebaliknya jika tanggapan itu 

“tidak suka” dapat mempunyai skala hedonik seperti suka dan agak suka, 

terdapat tanggapannya yang disebut sebagai netral, yaitu bukan suka 

tetapi juga bukan tidak suka (neither like nor dislike). Skala hedonik 

dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala yang 

dikehendakinya. Skala hedonik dapat juga diubah menjadi skala numerik 

dengan angka mutu menurut tingkat kesukaan. Dengan data numeric ini 

dapat dilakukan analisis secara statistik. Penggunaan skala hedonik pada 

prakteknya dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan. Sehingga uji 

hedonik sering digunakan untuk menilai secara organoleptik terhadap 

komoditas sejenis atau produk pengembangan. Uji hedonik banyak 

digunakan untuk menilai produk akhir (Anonymous, 2013). 
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3.5.2 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang dilakukan dengan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial satu faktor dengan menggunakan 6 

perlakuan. Faktor yang digunakan adalah konsentrasi pati biji durian yaitu 2%, 

4%, 6%, 8% dan 10%.Rancangan yang digunakan adalah Posttest-Only Control 

Group Design yang terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen 

(perlakuan) dan kelompok kontrol (tanpa perlakuan). Ulangan dalam eksperimen 

dihitung dengan rumus: 

(t-1) (r-1) ≥15 

Keterangan: 

t : jumlah perlakuan 

r : jumlah ulangan 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

(5)   (r-1) ≥ 15 

5r  –   5   ≥ 15 

r     ≥ 4 

Sesuai rumus didapatkan banyaknya ulangan (r) adalah 4 kali ulangan. 

Penempatan unit eksperimen disajikan seperti pada gambar 3.1 berikut: 

P3U2 P2U2 P1U1 P4U2 P0U1 P3U3 

P1U3 P3U4 P4U1 P2U3 P5U3 P5U2 

P2U1 P1U2 P1U4 P0U4 P3U1 P4U3 

P4U4 P5U1 P0U2 P5U4 P0U3 P2U4 

Gambar 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap 
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Keterangan: 

P0 :Perlakuan kontrol 

P1 : Konsentrasi 2% 

P2 : Konsentrasi 4% 

P3 : Konsentrasi 6% 

P4 : Konsentrasi 8% 

P5 :Konsentrasi 10% 

U1 : Pengulangan Ke-1 

U2 : Pengulangan Ke-2 

U3 : Pengulangan Ke-3 

U4 : Pengulangan Ke-4 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengamatan dilakukan setiap 2 hari selama 8 hari penyimpanan. Parameter 

yang diamati adalah pengamatan visual meliputi susut bobot, perubahan warna, 

kelunakan tekstur dan aroma buah tomat. 
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Durian 

Kelompok 

4 (8%)  

Konsentrasi 
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Durian 
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Konsentrasi 

Pati Biji 

Durian 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Dimanfaatkan sebagai Sumber 

Belajar 
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3.6  Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk pengambilan data 

adalah observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu. Observasi dilakukan di laboratorium terhadap objek perlakuan. 

Pembuatan ekstrak pati biji buah durian yang kemudian dijadikan larutan edible 

coating dan diaplikasikan pada buah tomat. Observasi eksperimen yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah variabel terikat sebelumnya telah diberi perlakuan, 

kemudian data yang diperoleh dicatat pada tabel. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis 

adanya pengaruh edible coating dari pati biji durian dalam berbagai konsentrasi 

terhadap daya simpan tomat (Lycopersicon esculentum Mill.) menggunakan uji 

ANOVA satu jalan. Sebelum itu terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan data 

menggunakan Kolmogorov Smirnov, kemudian uji homogenitas menggunakan 

Levene Test. Setelah itu dilakukan uji ANOVA satu jalan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh berbagai konsentrasi pati biji durian pada edible coating 

terhadap susut bobot dan organoleptik. Apabila menunjukkan adanya pengaruh 

maka dilanjutkan dengan uji Duncan Test, uji Duncan Test dilakukan untuk 

mengetahui perlakuan dengan konsentrasi yang paling baik. Kesemua uji 

mengunakan tingkat probabilitas 5%. 


