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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang percobaannya 

dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan. 

Adapun perlakuan yang dilakukan adalah : 

1. P1: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 2% v/v dari bubur buah mengkudu, 

2. P2: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 4% v/v dari bubur buah mengkudu, 

3. P3: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 6% v/v dari bubur buah mengkudu, 

4. P4: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi 

asam sitrat air perasan jeruk nipis 8% v/v dari bubur buah mengkudu, 

5. P5: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi 

asam sitrat air perasan jeruk nipis 10% v/v dari bubur buah mengkudu. 

Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 kali ulangan sehingga penelitian 

terdiri dari 15 unit percobaan, perbedaan pemberian perasan air jeruk nipis  yang 

digunakan pada setiap perlakukan bertujuan supaya mendapatkan konsentrasi 

optimum dari pemberian yang menghasilkan produk selai mengkudu dengan nilai 

gizi dan nilai sensoris yang tidak terlalu jauh dari standar produk selai. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Pangan Jurusan 

Gizi Poltekkes Denpasar, Jalan Gemitir No. 72 Denpasar Timur, untuk menguji 

total padatan terlarut sedangkan uji derajat keasaman (pH), kadar vitamin C dan 

kapasitas antioksidan akan dilakukan di UPT Laboratorium Analitik Universitas 

Udayana, Jalan Raya Kampus UNUD, Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung.  

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juni 

2018. 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan selai mengkudu ini yaitu 

mengkudu yang sudah cukup tua yang ditandai dengan warna putih kekuningan, 

utuh, tidak berlubang atau busuk dan masih keras, air, gula pasir putih dengan 

kualitas baik merek “Gulaku”, jeruk nipis berbiji dengan kulit buah berwarna 

hijau tua, asam sitrat merek “Zender”, daun pandan wangi dan vanili merek 

“Kapal Lajar”. Bahan-bahan yang akan digunakan tersebut nantinya akan 

didatangkan dari produk lokal yang di beli di Supermarket Tiara Dewata, Jalan 

Mayjen Sutoyo No. 55, Dauh Puri, Denpasar Barat.  

 

2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Pada proses pembuatan selai mengkudu, alat yang akan digunakan adalah 

blender, pisau, talenan, timbangan makanan digital dengan kapasitas 5 Kg 
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serta ketelitian 1 gram, gelas ukur 10 ml, gelas ukur, panci, penggorengan, 

kompor, mangkok, piring, sendok kayu, sendok makan, garpu, dan jar selai. 

b. Uji Organoleptik dan daya terima keseluruhan akan menggunakan kuisioner, 

alat tulis, nampan, dan piring. 

c. Uji derajat keasaman (pH) akan menggunakan pH meter. 

d. Total padatan terlarut akan menggunakan Hand Refraktometer. 

e. Uji kadar vitamin C akan menggunakan neraca analitik, erlenmeyer, labu 

takar, pipet tetes, statif dan klem, biuret, corong, kertas saring, gelas ukur 

sendok dan kaca arloji. 

f. Uji kapasitas antioksidan akan menggunakan neraca analitik, sendok, gelas 

piala, gelas ukur, gelas pengaduk, kertas saring, labu takar, tabung reaksi 

bertutup, pipet mikro, pipet Mohr, vortex, kuvet, dan spektrofotometer. 

 

D. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian dianalisis adalah selai mengkudu dengan perbedaan 

perlakuan penambahan konsentrasi air perasan jeruk nipis sebagai berikut: 

1. P1: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 2% v/v dari bubur buah mengkudu, 

2. P2: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 4% v/v dari bubur buah mengkudu, 

3. P3: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 6% v/v dari bubur buah mengkudu, 

4. P4: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 8% v/v dari bubur buah mengkudu, 
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5. P5: Perlakuan pembuatan selai mengkudu dengan pemberian konsentrasi air 

perasan jeruk nipis 10% v/v dari bubur buah mengkudu. 

 

E. Prosedur Kerja 

1. Prosedur Kerja Pembuatan Selai Mengkudu 

Prosedur kerja dalam pembuatan selai adalah : 

a. Mengkudu dengan mutu terbaik dicuci hingga bersih dengan air mengalir.  

b. Mengkudu dipotong menjadi beberapa bagian lalu ditimbang.  

c. Mengkudu yang sudah dipotong direbus selama 10 menit dengan 

penambahan konsentrasi asam sitrat 0,5% dari total volume air (Yuliani, 

2011) hingga tekstur mengkudu lembek. Pemberian asam sitrat dilakukan 

untuk mencegah browning pada buah mengkudu. Pisahkan biji mengkudu 

dengan isinya lalu ditimbang.  

d. Blender disiapkan, lalu masukkan daging mengkudu dan dihaluskan dengan 

blender.  

e. Bubur buah mengkudu dituang ke dalam gelas ukur kemudian ditimbang. 

f. Gula pasir ditimbang sebanyak 55% dari total volume bubur buah mengkudu. 

g. Bubur buah mengkudu dimasukkan ke dalam penggorengan lalu diikuti 

dengan memasukkan gula pasir yang sudah ditimbang, kemudian panaskan. 

h. Bubur buah mengkudu terus diaduk dengan gula hingga agak mengental. 

i. Selagi menunggu selai mengental siapkan panci yang berisi air lalu panaskan 

hingga mendidik. Matikan dan masukkan jar selai ke dalam air panas. Angkat 

dan tiriskan jar. 
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j. Bila selai mengkudu sudah mengental, ditambah perasan air jeruk nipis sesuai 

perlakuan. Penentuan titik akhir pemasakan dilakukan dengan menggunakan 

metode spoon test, yaitu mencelupkan sendok ke dalam selai, kemudian 

diangkat. Apabila masakan meleleh tidak lama dan terpisah menjadi dua 

bagian, berarti selai telah terbentuk dan pemanasan dihentikan (Fachruddin, 

1997). 

k. Selai mengkudu ditimbang kemudian masukkan selagi panas ke dalam jar 

selai. 

l. Selai mengkudu siap dihidangkan bersama roti tawar. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Selai Mengkudu 

Konsentrasi air 

jeruk nipis (2% 

v/v, 4% v/v, 6% 

v/v, 8% v/v dan 

10% v/v) 

Mengkudu 

Sortasi bahan dan 

pencucian 

Perebusan (T= 90-95
0
C; t=10 menit; Asam sitrat 0,5%) 

dan pengambilan isi buah 

Penambahan gula 55% dari total must 

Pemasakan (T=95-97
0
C; t=15 menit) must 

mengkudu dan gula pasir hingga mengental 

Uji pemasakan selai dengan metode spoon test 

Penambahan perasan air jeruk nipis 

Must (bubur buah) Mengkudu 

Penghalusan dengan blender 

Selai Mengkudu 
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2. Komposisi Bahan dalam Pembuatan Selai Mengkudu 

Dalam penelitian ini, selai yang dibuat masing-masing dengan perlakuan 

yaitu satu resep. Adapun komposisi bahan pembuatan selai mengkudu ini yaitu 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 7 

Komposisi Bahan Pembuatan Selai Mengkudu 

 

Perlakuan 
Bubur Buah 

Mengkudu (ml) 

Air 

Perasan 

Jeruk 

Nipis (ml) 

Gula (g) 

Daun 

Pandan 

(lembar) 

Vanili 

bubuk 

(g) 

P1 100 2 55 1 0,5 

P2 100 4 55 1 0,5 

P3 100 6 55 1 0,5 

P4 100 8 55 1 0,5 

P5 100 10 55 1 0,5 

 

F. Parameter yang Diamati 

1. Subyektif (Organoleptik) 

Sifat organoleptik ini diuji dengan uji kesukaan dan uji mutu hedonik 

meliputi rasa, aroma, warna, tekstur dan penerimaan secara keseluruhan. Penilaian 

dilakukan oleh panelis dengan menggunakan skala hedonik yang selanjutnya 

ditransformasikan ke dalam skala numerik. Dalam skala hedonik dan skala 

numerik yang digunakan dalam uji organoleptik dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 8 

Skala Hedonik dan Skala Numerik yang digunakan dalam Uji Hedonik terhadap 

Rasa, Aroma, Warna dan Penerimaan Keseluruhan Selai Mengkudu 

 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Sangat Suka 5 

Suka 4 

Netral 3 

Tidak Suka 2 

Sangat Tidak Suka 1 

 

Tabel 9 

Skala Mutu Hedonik dan Skala Numerik terhadap Aroma Selai Mengkudu 

 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Tidak Berbau Menyegat  3 

Berbau Agak Menyegat 2 

Berbau Menyengat 1 

 

Tabel 10 

Skala Mutu Hedonik dan Skala Numerik terhadap Teksur Selai Mengkudu 

 

Skala Hedonik Skala Numerik 

Agak Kental 3 

Agak Cair 2 

Cair 1 

 

Penelitian organoleptik dilakukan menggunakan panelis agak terlatih 

sebanyak 25 orang, yang merupakan Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes 

Denpasar. Pemilihan ini berdasarkan alasan bahwa mereka telah memperoleh 

mata kuliah mengenai penilaian mutu organoleptik. Penilaian dilakukan oleh 

panelis dengan menggunakan instrumen dalam skala hedonik dan 

ditransformasikan ke dalam skala numerik. 
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Penilaian terhadap produk oleh panelis dilakukan dengan mengisi formulir 

yang disediakan, dimana dalam formulir tersebut menggunakan skala hedonik. 

Langkah-langkah penilaian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti menyiapkan produk, air mineral dan lembar penilaian (angket). 

b. Sampel yang digunakan adalah selai mengkudu yang sudah diolesi dalam roti 

tawar. 

c. Mengisi nama panelis, produk yang akan diuji dan tanggal pada lembar 

penilaian (formulir) yang telah disediakan. Lembar penilaian uji Organoleptik 

(rasa, aroma, tekstur, warna dan penerimaan keseluruhan) dan untuk uji mutu 

hedonik  (aroma dan warna). 

d. Panelis meminum air mineral dan crakers sebagai penetral sebelum dan 

sesudah melakukan penilaian terhadap masing-masing produk. 

e. Panelis menguji rasa, warna, aroma, tekstur dan penerimaan secara 

keseluruhan dari produk yang disediakan. 

f. Panelis memberi penilaian terhadap produk dengan memberi tanda rumput (v) 

pada tabel yang terdapat pada angket yang disediakan. 

g. Data yang diperoleh dari panelis kemudian dianalisis. 

 

2. Obyektif (Kadar Zat Gizi) 

Kandungan zat gizi yang diteliti yaitu semua unit sampel penelitian selai 

mengkudu. Zat gizi yang dianalisis adalah kadar pH, vitamin C dan kapasitas 

antioksidan. Cara analisis yaitu : 

a. Keasaman / pH (Syukuri, 1999) 

Tahap-tahap penetapan pH adalah sebagai berikut: 
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1) Siapkan alat pH meter dan sampel. 

2) Celupkan elektroda ke dalam larutan yang akan diperiksa, setelah itu nilai pH 

larutan dapat dibaca langsung pada alat yaitu pH meter. 

3) Catat hasilnya. 

 

b. Total Padatan Terlarut (Faridah, dkk, 2008) 

Tahap-tahap pengecekan total padatan terlarut adalah sebagi berikut: 

1) Siapkan alat Refraktometer dan sampel. 

2) Bersihkan prisma dengan tisu. 

3) Teteskan sampel pada prisma refraktometer. 

4) Lihat skala melaui eye piece. Atur lensa pembesar dan lihat nilai yang tertera. 

Nilai yang terbaca pada skala batas gelap dan terang menunjukkan besarnya 

total padatan terlarut pada produk dalam satuan % Brix. 

5) Catat hasil pengecekan. 

 

c. Kadar Vitamin C  

Penentuan kadar vitamin C secara volumetri dengan metode iodimetri 

berdasarkan reaksi oksidasi oksidasi reduksi antara sampel sebagai reduktor 

dengan laruta I2 0,01 N sebagai oksidator, menggunakan indikator larutan 

kanji/amilum 1%, titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari 

bening menjadi biru konstan (Sudarmadji, 1984). Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Menimbang 10 gram sampel selai mengkudu 
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2) Mengencerkan pada labu takar 250 ml, menyaring hingga memperoleh 

filtratnya 

3) Memipet 10 ml filtrat ditambah amilum 1% sebanyak 1 ml 

4) Melakukan titrasi dengan larutan iod 0,01 N hingga terjadi perubahan warna 

dari bening menjadi biru muda konstan (tidak hilang 30 detik 

5) Perhitungan : 

Kadar Vitamin C (mg/100g) = 
(V I2 x 0,88 x Fp)x 100

W s (gram)
 

Keterangan : 

V I2   = Volume Iodium (mL) 

Fp   = Faktor Pengenceran 

W s   = Berat sampel (gram) 

0,88   = 0,88 mg asam askorbat setara dengan 1 ml larutan 

I2 0,01 N  

 

d. Kapasitas Antioksidan (Subagio, dkk, 2001) 

Metode yang digunakan dalam analisis kapasitas antioksidan adalah 

metode DPPH (diphenil-picrihidrazil). Adapun prosedur kerja adalah sebagai 

berikut: 

1) Timbang 1 gram sampel yang sudah dihaluskan. 

2) Tambahkan etanol sampai volumenya 10 mL, gojlog selama kurang lebih 10 

menit. 

3) Saring kemudan ambil filtratnya. 

4) Ambil 1 mL filtrat dan tambahkan 2 mL DPPH 0,004%, diamkan 30 menit. 
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5) Baca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 517 mm, dengan 

DPPH sebagai kontrol. Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam jumlah DPPH 

radikal (mmol) yang berkurang jumlahnya akibat dijerat oleh sampel (gram) 

dan dihitung berdasarkan pengukuran absorban yang disebabkan oleh sampel 

atau besarnya kapasitas (aktivitas) antioksidan dihitung dengan rumus : 

 

% Aktivitas Antioksidan = 
Absorbansi Kontrol −Absorbansi sample 

Absorbansi Kontrol
 x 100 % 

 

G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Setelah data 

terkumpul, dilakukan cleaning data kemudian diolah menggunakan bantuan 

komputer menggunakan program kerja Microsoft Excel. 

 

2. Analisis Data 

Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dirata-ratakan untuk masing-

masing parameter. Berdasarkan data yang telah terkumpul dan ditabulasi, maka 

akan dilakukan analisis ragam untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

parameter yang diuji. Bila ada pengaruh, maka akan dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT). Berdasarkan langkah tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Dalam penelitian ini digunakan uji statistik dengan analisa ragam dalam 

rancangan acak kelompok (RAK) dengan rumus yang tertera pada Lampiran 4. 


