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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1 Kadar Air dengan metode pemanasan (AOAC, 1990) 

 Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram pada cawan porselin yang telah 

diketahui beratnya. 

 Cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 3- 4 jam pada suhu 

100-105 °C atau sampai beratnya menjadi konstan. 

 Sampel kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke dalam 

desikator dan segera ditimbang setelah mencapai suhu kamar. 

 Masukkan kembali bahan tersebut ke dalam oven sampai tercapai berat 

yang konstan (selisih antara penimbangan berturut-turut 0,2 gram) 

 Kehilangan berat tersebut dihitung sebagai presentase kadar air dan 

dihitung dengan rumus : 

  Kadar Air = berat awal - berat akhir x 100% 

     Berat sampel 

 

1.2  Daya Rehidrasi (Ranngana, 1997) 

 Pengukuran daya rehidrasi dilakukan dengan cara memasukkan sampel 

sebanyak 1 gram ke dalam 100 ml air panas selama 10 menit, disaring dan 

biarkan selama 1 menit, kemudian timbang berat akhirnya.   

 

 

1.3  Penentuan Warna/Kecerahan (Susanto dan Yuwono, 1998) 

 Menentukan skala warna berdasarkan standar warna yang telah 

ditentukan 

dengan menggunakan alat color reader dengan tahapan sebagai berikut: 

 Menyiapkan sampel 

 Menentukan target pembacaan L*a*b* color space atau L*c*h* 

 Memulai pengukuran warna 

 Keterangan:    L untuk parameter kecerahan 

   a dan b untuk koordinat kromatis 
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   c untuk kroma 

   h untuk sudut hue 

 

1.4  Analisa Rendemen (Sudarmadji, 1984) 

Rendemen merupakan perbandingan antara berat awal dengan berat air 

dan berat akhir 

 Rendemen = Berat akhir sampel x 100%  

  Berat awal sampel 

 

1.5  Analisa Total Karoten (AOAC, 1995) 

a. Mengekstrak pigmen dalam bahan 

 Timbang teliti lebih kurang 10 gram sampel yang telah dihaluskan 

 Masukkan ke dalam erlenmeyer, tambahkan 7,5 ml petroleum eter (PE) 

dan 7,5 ml aseton 

 Shaker selama 4 jam, kemudlan disaring, filtrate dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi. 

 Ulangi prosedur 2-3 sebanyak 3 kali menggunakan residu sampel 

sebagai bahan (hingga wama kekuningan sampel hilang) 

 Filtrat yang dihasilkan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 ml dan 

ditambahkah PE : aseton (1:1) hingga tanda batas 

 25 ml filtrat dimasukkan ke erlenmeyer dan ditambahkan 25 ml aquades. 

Terbentuk lapisan air-aseton dan lapisan eter. Lapisan air-aseton 

dibuang. 

 Hasil lapisan eter dicuci sebanyak 2 kali dengan 25 ml aquades 

 Filtrat hasil pencucian, ditambahkan natrium sulfat anhidrit 1,25 g per 25 

ml 

 Filtrat yang dihasilkan dimasukkan labu ukur 10 ml dan ditambahkan 

pe:aseton hingga tanda batas (ekstrak pigmen) 

 

b. Menyiapkan Kolom Kromatografi 

 Bagian bawah kolom disumbat dengan kapas 1,5 cm 

 Dalam kolom melalui bagian atas diisi campuran aluminium oxide 10 cm 

(±15 gr) dan natrium sulfat anhidrit setinggi 2 cm (±3 gr). 

 Kolom tersebut dipasang vertikal pada statif 
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 Siapkan dibagian bawah kolom sebuah labu ukur (untuk menampung 

cairan yang keluar dari kolom) 

 Masukkan 10 ml ekstrak pigmen kedalam kolom kromatografi 

 Setelah ekstrak pigmen dalam kolom habis, masukkan petrolium eter : 

aseton kedalam kolom, sampai larutan keluar dari kolom menjadi tidak 

berwarna  

 Eluat dalam labu ukur ditambah ditambahkan petrolium eter - aseton 

(10:1) sampai tanda tera 

 Eluat yang mengandung karoten dibaca absorbansinya dengan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 450 nm 

 

c. Membuat Kurva Standar β-Karoten 

 Buat larutan β-karoten (5 mg/ml) : 10 mg beta karoten standar dilarutkan 

dalam 2 ml PE-aseton (1:1) 

 Larutan tersebut diencerkan sampai 25 ml dengan menambahkan PE-

aseton (10:1) 

 Diambil masing-masing 0, 0,2, 0,4, 0,6, 1,0 ml dimasukkan ke dalam labu 

ukur 25 ml kosong 

 Masing-msing diencerkan dengan PE : aseton (10:1) sampai tanda batas 

 Absorbansi diukur pada panjang gelombang 450 nm 

 Dibuat kurva regresi antara konsentrasi beta karoten dan absorbansi 

 

Perhitungan: 

karoten (ppm) =                          x volume larutan x fp x 100 x 10000 

       berat sampel x 1000mg 

Kurva Standar 

Konsentrasi Absorbansi 

0 0 

0.025 0.232 

0.05 0.42 

0.1 0.821 

0.15 1.205 

0.2 1.553 

0.25 1.822 

 

Xmg 
100 ml 
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1.6  Analisa Tekstur 

Penentuan penetrometer Merk MBT dengan menggunakan beban 102,5 gram 

dengan lama penetrasi 3 detik. 

Tekstur = Angka yang tertera dialat  

                   102,5 (g) x 3 detik 

 

1.7  Pemilihan Perlakuan Terbaik (Zeleny, 1982)  

Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode 

Multiple atribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut:  

Ditentukan nilai ideal pada masing-masing parameter  

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan, yaitu maksimal atau 

minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin tinggi 

semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai 

nilai terbaik. Sebaliknya untuk parameter dengan nilai terendah semakin baik, 

maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik.  

 

Dihitung derajat kerapatan (d*i)  

Derajat kerapatan dihitung berdasar nilai ideal untuk masing-masing parameter. 

Bila nilai ideal (d*) min, maka: 

d*i = Nilai kenyataan yang mendekati ideal 

         Nilai ideal dari masing-masing alternatif 

 

Bila nilai ideal (d*i) maks, maka: 

y = 7,3698x + 0,0488 
R² = 0,9958 
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d*i =  Nilai ideal dari masing-masing alternatif 

Nilai kenyataan yang mendekati ideal       

 

Dihitung jarak kerapatan (Lp)  

Dengan asumsi semua parameter penting, jarak kerapatan dihitung berdasarkan 

jumlah parameter =  1/jumlah parameter  

L1 = menjumlah derajat kerapatan dari semua parameter pada masing-masing 

perlakuan. Hasil penjumlahan dikurangkan 1. 

L1 = (k) = 1-



n

i

i
1

1( dki) 

L2 = [i2(1-dki)2]2 

L= maks [i(1-dkk)] 

L∞ dipilih nilai maksimal dari perhitungan diatas.  

 

Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2 dan L∞ 

minimal 

 


