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BAB 3 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Hasil Pertanian, 

Laboratorium Sensoris dan Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Jurusan 

Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai November 2019. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1) baskom, 2) beaker 

glass, 3) blander merk national mx-491n, 4) botol kaca, 5) colour reader merk 

conica minolta, 6) cuvet, 7) Erlenmeyer, 8) gelas ukur, 9) kain saring, 10) kompor, 

11) pH meter merk autech, 12) pisau, 13) rak tabung reaksi, 14) refraktometer merk 

atago, 15) spatula, 16) spektrofotometer, 17) tabung reaksi, 18) termometer, 19) 

timbangan analitik, dan 20) viskometer tipe vt-4, dan 21) vortex. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1) gula pasir “gulaku”, 2) 

jahe merah didapat dari pasar Serong Kabupaten Banyuasin, 3) larutan DPPH, 4) 

lidah buaya berumur 10-12 bulan 5) metanol, dan 6) NaCl 1%. 

 

3.3. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) non faktorial, dengan faktor perlakuan bubur 

lidah buaya : ekstrak jahe merah, yang terdiri dari 6 taraf perlakuan, dimana setiap 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali, antara lain : 

A1 = bubur lidah buaya 100% dan ekstrak jahe merah 0%  

A2 = bubur lidah buaya 90% dan ekstak jahe merah 10% 

A3 = bubur lidah buaya 85% dan ekstrak jahe merah 15% 

A4 = bubur lidah buaya 80% dan ekstrak jahe merah 20% 

A5 = bubur lidah buaya 75% dan ekstrak jahe merah 25% 

A6 = bubur lidah buaya 70% dan ekstrak jahe merah 30%  
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Keterangan : setiap kombinasi pada minuman lidah buaya memiliki total volume 

100 mL. 

 

Data yang diperoleh akan diolah menggunakan analisis keragaman 

(ANOVA). Perlakuan yang berpengaruh nyata akan diuji lanjut menggunakan uji 

Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%. 

 

3.4.  Analisis Statistik 

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan statistik.  

Pengolahan data dilakukan secara kuantitatif menggunakan teknik pengolahan data 

analisis statistik parametrik dan analisa statistik non parametik. 

 

3.4.1. Analisis Statistik Parametrik 

Menurut Steel dan Torrie (1991),  model umum untuk Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) non faktorial dengan menggunakan satu faktor perlakuan sebagai 

berikut : 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + τ𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 
Keterangan : 

Yij  =  nilai pengamatan 

μ     =  nilai rata-rata 

τi    =  Perbandingan bubur lidah buaya dan ekstrak jahe merah 

εij   =  kesalahan percobaan (galat) 

 

Hasil pengukuran diolah dengan analisis statistik parametrik. Analisis 

keragaman dalam statistik dapat dilihat pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1. Daftar analisis keragaman Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Sumber 

Keragaman 

    Derajat 

    Bebas 

Jumlah Kuadrat Kuadrat 

Tengah  

  Fhitung Ftabel 

5 % 

Perlakuan t – 1 ∑ 𝑇𝑖
2𝑡

𝑖=1

𝑟
− 𝐹. 𝐾 

JK perlakuan

𝑡 –  1
 

KT perlakuan

KT galat
 

(db  

Perlkuan, 

db galat) 

Galat t (r – 1) 

 
JK umum – JK 

perlakuan 

JK galat

t (𝑟 –  1)
 

  

Umum r t –1 
∑ 𝑋𝑖

2 − 𝐹. 𝐾.

𝑛

𝑖=1

 
   

Sumber : Gomez dan Gomez (1995). 
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Signifikansi pada analisis keragaman dilakukan dengan membandingkan 

Ftabel pada uji 5% dengan dasar perbandingan sebagai berikut : 

1. Jika Fhitung lebih besar dari pada Ftabel 5%, maka dinyatakan berpengaruh nyata 

dan diberi tanda *. 

2. Jika Fhitung lebih kecil atau sama dengan Ftabel 5%, maka dinyatakan berpengaruh 

tidak nyata dan diberi tanda ns. 

 

Bila hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa Fhitung lebih besar dari pada 

Ftabel dilanjutkan dengan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) untuk mengetahui beda rerata 

yang ada dalam setiap percobaan. Rumus yang digunakan untuk uji BNJ sebagai 

berikut : 

BNJ = qα (p,fe) .S�̅� 

 

S�̅� =  √
𝐾𝑇𝐸

𝑟
→ untuk perlakuan formulasi bubur lidah buaya dan ekstrak jahe merah. 

Keterangan : 

q   = nilai pada tabel q pada taraf uji 5% 

p   = jumlah perlakuan yang diuji 

fe  = derajat bebas kesalahan 

KTE  = kuadrat tengah galat 

r    = jumlah ulangan 

 

Untuk mengetahui tingkat ketelitian menurut Gomez dan Gomez (1995), 

digunakan uji Koefisien Keragaman (KK). Jika nilai keragaman (KK) tersebut lebih 

kecil dari 15% berarti penelitian ini memiliki ketelitian yang baik. Nilai koefisien 

keragaman dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

KK (%) = 
√𝐾𝑇𝐸

𝑟
 x 100% 

Keterangan : 

KK = koefisien keragaman  

KTE  = kuadrat tengah galat 

r  = nilai rata-rata seluruh data percobaan 
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3.4.2. Analisis Statistik Non Parametrik 

 Mutu organoleptik minuman lidah buaya menggunakan uji hedonik. Uji 

hedonik digunakan untuk mengevaluasi tingkat akseptabilitas atau kesukaan pada 

sampel uji. Skala dalam uji hedonik menggambarkan tingkat kesukaan panelis 

terhadap produk yang disajikan. Skala ini bervariasi dan biasanya terdiri dari 9 skala 

yang berkisar like extremely (amat sangat suka), hingga dislike extremely (amat 

sangat tidak suka), dengan titik tengah neither like nor dislike yang artinya biasa 

(Pratama, 2013). 

Analisis data uji hedonik menggunakan Friedman Conover dimulai dengan 

pemberian pangkat pada skor kesukaan. Apabila ada nilai yang sama maka 

dijumlah pangkat dan dibagi dengan frekuensi nilai tersebut, lalu dihitung jumlah 

kuadrat perlakuan dengan rumus: 

T =
BA

tbt
Bb










 


4

)1(
)1(

2

 

Keterangan : 

T = nilai kritik 

A = jumlah kuadrat total 

B = jumlah kuadrat perlakuan 

b  = jumlah panelis 

t  = jumlah perlakuan 

 

Nilai jumlah kuadrat total (A) dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

A= 2di
 

Keterangan : di = pangkat ke-i 

Jumlah kuadrat (B) dihitung dengan menggunakan rumus : 

B = 1/ b . 
2

ip
 

Keterangan : pi  = jumlah pangkat setiap perlakuan ke-i 

   b   = jumlah perlakuan 
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Jika nilai T lebih kecil atau sama dengan F-tabel kesimpulannya adalah tidak 

ada pengaruhnya dari perlakuan yang diuji.  Jika nilai T lebih besar dari F-tabel, 

maka paling sedikit ada sepasang perlakuan yang berbeda nyata.  Untuk mengetahui 

perlakuan mana yang berbeda maka digunakan rumus : 

R = t0,975 

2/1

)1)(1(

)(2













tb

BAb
 

Keterangan : 

R = nilai perhitungan ranking 

 

 Apabila selisih jumlah pangkat antara dua sampel lebih besar dari nilai R 

maka pasangan tersebut berbeda (Pratama, 2014). 

 

3.5. Cara Kerja 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap cara kerja yaitu tahap pembuatan bubur 

lidah buaya, ekstrak jahe dan tahap pembuatan minuman lidah buaya dengan 

penambahan ekstrak jahe merah. 

 

3.5.1. Pembuatan bubur lidah buaya 

Cara kerja pembuatan bubur lidah buaya mengacu pada penelitian Aristantia 

et al. (2017) yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Lidah buaya disortasi dengan ketebalan 40-50 cm dan berat 300-600 g, setelah 

itu dicuci menggunakan air mengalir. 

2. Kulit lidah buaya dikupas . 

3. Daging lidah buaya dipotong 2x3 cm. 

4. Daging lidah buaya direndam dalam larutan NaCl 1% selama 30 menit. 

5. Daging lidah buaya dicuci dengan air. 

6. Daging gel lidah buaya dihancurkan dengan air (1:1) menggunakan blender 

dengan kecepatan (speed) 1 selama 1 menit. 

  

3.5.2. Pembuatan ekstrak jahe merah 

Cara kerja pembuatan ekstrak jahe merah mengacu pada penelitian Ayuratri 

et al. (2017) yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut : 
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1. Jahe merah dicuci dari kotoran luar. 

2. Jahe merah dikupas dan dipotong menjadi kecil, kemudian ditimbang sebanyak 

200 g. 

3. Jahe merah dan air diblender (2:1) dengan kecepatan (speed) 1 selama 1 menit. 

4. Bubur jahe merah disaring menggunakan kain saring. 

5. Ekstrak jahe merah dipisahkan dari endapan. 

 

3.5.3. Pembuatan minuman lidah buaya dengan penambahan ekstrak jahe 

merah 

Cara kerja pembuatan minuman lidah buaya mengacu pada penelitian 

Aristantia et al. (2017) yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Bubur lidah buaya dan ekstrak jahe merah dicampur sesuai perlakuan. 

2. Gula ditambahkan sebanyak 20% (dari campuran bubur lidah buaya dan ekstrak 

jahe merah) dan dilakukan pengadukan. 

3. Minuman dipanaskan dengan suhu 70oC selama 5 menit sambil diaduk sampai 

homogen. 

4. Minuman didinginkan pada suhu ruang (± 30oC) 

5. Minuman dimasukkan ke dalam botol kaca yang sudah disterilkan dan ditutup 

rapat. 

 

3.6. Parameter 

Parameter yang diamati meliputi karakteristik fisik (warna mencangkup L*, 

C*, H* dan viskositas), karakteristik kimia (aktivitas antioksidan, uji pH dan total 

padatan terlarut), serta uji organoleptik (uji hedonik meliputi warna, aroma dan 

rasa). 

 

3.6.1. Karakteristik fisik 

3.6.1.1.Warna 

Pengukuran warna menggunakan Color reader merek Conica minolta. 

Menurut Munsell (1997), cara kerja analisa warna adalah sebagai berikut : 

1. Color reader dikalibrasi dahulu dengan menggunakan plat standar berwarna 

putih. 
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2. Sampel dimasukkan ke dalam wadah transparan (gelas bening). 

3. Sampel diletakkan di bawah lensa dengan menempelkan kepala optik, dipilih 

menu skala pembaca L, C, dan H. 

4. Tombol START ditekan hingga terbaca nilai  L (%), C, dan H (o). 

 

3.6.1.2.Viskositas 

Viskositas minuman lidah buaya penambahan ekstrak jahe merah diukur 

dengan menggunakan viskometer tipe VT-4 (AOAC, 2006) yaitu sebagai berikut : 

1. Sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur. 

2. Gelas ukur yang telah berisi sampel diletakkan di bawah statif. 

3. Rotari dicelupkan sampai menyentuh sampel. 

4. Tombol “on” dihidupkan, rotari akan berputar. 

5. Nilai viskositas bahan dapat dilihat melalui angka yang ditunjukkan oleh jarum 

skala yang terdapat pada viscometer dengan satuan dPoise (dPas). 

 

3.6.2. Karakteristik Kimia 

3.6.2.1.Uji Aktivitas Antioksidan 

Aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH. Menurut AOAC., 

2006, cara kerja analisa aktivitas antioksidan adalah :  

1. Sampel minuman sebanyak 2 mL dilarutkan dengan 10 mL metanol. 

2. Larutan sampel dibuat 4 seri pengenceran. 

3. Seri pengenceran 0x dibuat dari 2 mL sampel (tanpa pengenceran) dimasukkan 

dalam tabung reaksi. 

4. Seri pengenceran 5x dibuat dari 0,1 mL sampel ditambah 4,9 mL metanol, 

dimasukkan dalam tabung reaksi dan dihomogenkan. 

5. Seri pengenceran 10x dibuat dari 0,5 mL sampel ditambah 4,5 mL metanol, 

dimasukkan dalam tabung reaksi dan dihomogenkan. 

6. Seri pengenceran 15x dibuat dari 1 mL sampel ditambah 4 mL metanol, 

dimasukkan dalam tabung reaksi dan dihomogenkan. 

7. Seri pengenceran masing-masing diambil 2 mL sampel dan ditambah 2 mL 

larutan DPPH (0,0038 mg dalam 50 mL metanol). 

8. Sampel divorteks hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit. 
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9. Larutan DPPH dimasukkan ke dalam cuvet lalu diukur nilai absorbansi dengan 

spektrofotometer (panjang gelombang 517 nm). Dicatat sebagai blanko (P0). 

10. Larutan yang telah divorteks didiamkan di ruang gelap selama 30 menit lalu 

dimasukkan ke dalam cuvet lalu diukur nilai absorbansi dengan 

spektrofotometer (panjang gelombang 517 nm). Dicatat sebagai sampel (P1). 

11. Nilai kapasitas antioksidan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kapasitas Antioksidan (ppm) =  
Absorbansi blanko (P0) −  Absorbansi sampel (P1)

Absorbansi blanko (P0)
 x 100% 

 Keterangan : Ablanko = Hasil peneraan spektrofotometer pada menit ke-0. 

 Asampel = Hasil penaraan spektrofotometer pada menit ke-30. 

12. Nilai yang diperoleh kemudian dibuat kurva terhadap konsentrasi larutan uji. 

13. Perhitungan konsentrasi dilanjutkan ke IC50, dengan menggunakan regresi 

Y= ax+ b 

 

3.6.2.2. Uji pH 

Penentuan nilai pH menggunakan pH-meter merk Autech (Sudarmadji et al., 

1997). Caranya adalah sebagai berikut : 

1. Elektroda pH-meter sebelum digunakan distandarisasi menggunakan larutan 

buffer yaitu buffer asam (pH 4), buffer netral (pH 7) dan buffer basa (pH 10). 

Kemudian dibersihkan dengan menggunakan aquadest dan dikeringkan. 

2. Minuman lidah buaya-jahe dimasukkan ke dalam gelas Beaker. 

3. Elektroda dicelupkan ke dalam sampel, lalu dibiarkan sampai diperoleh 

pembacaan yang stabil. 

4. Nilai pH dapat langsung dibaca pada skala pH meter. 

 

3.6.2.3. Total Padatan Terlarut 

Kadar total padatan terlarut diukur dengan menggunakan refraktometer merk 

Atago (AOAC, 2006) dengan tahap sebagai berikut : 

1. Ujung refraktometer dibersihkan dengan tissue basah dan didiamkan sampai 

mengering. 

2. Sampel sebanyak 1 mL diteteskan pada ujung refraktometer, kemudian ditutup 

dengan katup penutup. 

3. Kadar total padatan terlarut (%) dapat dibaca pada monitor refraktometer. 
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3.6.3. Uji Organoleptik  

Penilaian terhadap warna, aroma, dan rasa dilakukan secara sensoris 

menggunakan uji hedonic. Cara kerja pada uji hedonik adalah dengan pengisian 

kuisioner yang dilakukan oleh 25 orang panelis agak terlatih. Sampel diletakkan di 

dalam wadah dan diberi kode 3 digit secara acak (Pratama, 2012). Uji hedonik 

digunakan untuk mengetahui tingkat kesukaan pada sampel uji. Panelis diminta 

untuk memberikan penilaian kesukaan dengan memberikan skor dalam skala 

berikut :  

1 = sangat tidak suka 

2 = tidak suka 

3 = suka 

4 = sangat suka 


