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III. METODE PENELITIAN 

 
3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian ini dilakukan di laboratorium mekanisasi dan 
elektronika jurusan keteknikan pertanian fakultas teknologi 
pertanian universitas brawijaya pada bulan Desember 2015 – 
Februari 2016 
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat  
 Alat- alat yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut, yaitu: 
a.  Mesin penjernih sari buah apel portable: sebagai alat 

penjernih sari buah 
b. Timbangan digital  : Untuk mengukur massa dari 

bahan serta hasil. 
c. Stopwatch        : Untuk mengukur waktu pada 

proses pengadukan sari buah 
d. Beaker glass   : digunakan sebagai wadah sari 

buah untuk     penambahan putih telur 
e. Gelas ukur  : mengukur  volume putih telur dan 

volume sari buah 
f. Tachometer    : untuk menghitung jumlah 

kecepatan putar (rpm) dari motor listrik. 

3.2.2  Bahan 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut, yaitu: 
a. Sari buah apel  : sebagai bahan uji 
b. Putih telur         : sebagai bahan koagulan sari buah 

3.3 Metode Penelitian 

  Rancangan percobaan yang digunakan yaitu RAK 
(Rancangan Acak Kelompok) yang disusun secara faktorial. 
Faktor yang digunakan terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama yaitu 
variasi kecepatan rpm (K) pada mesin penjernih sari buah apel. 
Sedangkan faktor kedua yaitu Rasio atau kosentrasi koagulan 



14 
 

(R). Faktor perlakuan pertama yaitu kecepatan rpm terdiri dari 4 
level (K1=300rpm, K2=500rpm, K3=700rpm, K4=900rpm), 
sedangkan faktor perlakuan kedua yaitu rasio konsentrasi 
koagulan putih telur terdiri dari 3 level (R1=10 ml/l, R2=15ml/l, 
R3=20ml/l). Setiap perlakuan diulang 3kali. Kombinasi 
perlakuan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.1, dimana 
K adalah Kecepatan rpm dan R adalah Rasio koagulan putih 
telur (Konsentrasi) 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan kecepatan mesin dan kosentrasi  

 koagulan putih  telur 

Rasio 
putih 

telur dan 
sari 

buah 
apel 

Kecepatan mesin 

300 
rpm(k1) 

500 
rpm(k2) 

700 
rpm(k3) 

900rpm(k4) 

10ml/l 
(r1) 

K1r1 K2r1 K3r1 K4r1 

15ml/l 
(r2) 

K1r2 K2r2 K3r2 K4r2 

20ml/l 
(r3) 

K1r3 K2r3 K3r3 K4r3 

 
3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan bahan baku sari buah apel 

 Bahan baku penelitian yang digunakan adalah sari buah 
apel  yang belum dilakukan penyaringan ( sari buah apel keruh). 
Sari Buah kemudian dilakukan penjernihan menggunakan alat 
penjernih sari buah apel. 
3.4.2 Proses penjernihan sari buah apel  

  Prosedur kerja dari alat ini yaitu pertama-tama sari buah 
dimasukan dalam tabung sebanyak 1liter dicampurkan dengan 
putih telur menggunakan variasi 10ml/l, 15ml/l, 20ml/l dan 
menggunakan variasi kecepatan 300rpm, 500rpm, 700rpm, 
900rpm selanjutnya dilakukan pengaturan pada pengatur suhu 
sehingga heater akan memanaskan tabung sampai suhu 70°C. 
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Setelah konstan hasil campuran bahan dimasukkan ke dalam 
tabung koagulasi. Lalu diatur waktunya selama lima menit dan 
ditekan tombol ON untuk menyalakan motor sehingga terjadi 
pengadukan selama waktu yang telah ditentukan. Setelah 
proses selesai didiamkan selama lima menit setelah itu kran 
keluaran dibuka sehingga cairan sari buah yang jernih akan 
mengalir terlebih dahulu,cairan nilai yang akan diuji 
viskositas,vitamin,kadar airnya dan padatan yang tersisa akan 
mengendap pada saringan mesin. Sisa padatan ini kemudian 
ditimbang sehingga didapatkan nilai massanya. Untuk lebih 
jalasnya dapat dilihat pada Gambar  3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram alir proses penjernihan sari buah 

apel  

1 liter sari buah 

apel + Putih telur 

(10ml;15ml;20ml) 

Pengadukan dengan menggunakan 

variasi kecepatan mesin 

(300rpm;500rpm; 700rpm;900 rpm) 

Koagulasi 

 

Pemisahan 

Mulai 

Selesai 

Sisa padatan,kadar 

air,vitamin c,viskositas, uji 

organoleptik 

 

 

Di diamkan (5 menit) 
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3.5 Parameter Pengamatan 

 Pada penelitian uji performansi alat sari buah apel 
parameter yang diamati pada variasi koagulan dan kecepatan  
adalah viskositas,vitamin c,kadar air,sisa padatan sari buah 
setelah proses penyaringan 
A.  Sisa padatan sari buah  
  Pada proses percobaan mencari  sisa padatan sari buah 
apel baik sebelum maupun sesudah proses penjernihan dengan 
menggunakan  timbangan digital. Sari buah apel ditimbang 
massanya sebelum diberi koagulan putih telur dan setelah 
ditambahkan  putih telur. Hal ini dimaksudkan mencari massa 
sebelum proses dan massa sesudah proses sehingga bisa  
diketahui nilai sisa padatan sari buah apel dari selisih tersebut. 
B. Uji Kandungan Vitamin C 
  Kadar vitamin C pada apel manalagi merupakan 
kandungan vitamin yang terbesar. Menurut (Sudarmadji, 1989) 
Uji kadar vitamin C dilakukan dengan cara: 

1. Menyediakan tabung reaksi sesuai jumlah ekstrak sari buah 
dan bahan uji  yang telah disediakan, mengisi masing-
masing tabung reaksi dengan 5 tetes larutan amilum iodida 
dan memberi label variasi putih telur sari buah apel. 

2.  Meneteskan larutan vitamin C tablet ke dalam tabung 
dengan menggunakan pipet tetes sampai warna amilum 
iodida hilang. 

3.  Mencatat berapa tetes larutan vitamin C yang diperlukan 
untuk menetralkan larutan amilum iodida tersebut (warna 
biru menghilang). Catatan : Larutan tablet vitamin C 
digunakan sebagai acuan penelitian  perubahan warna dan 
jumlah tetesan pada vitamin C. 

4.  Menguji ekstrak sari buah yang telah di buat dengan cara 
yang sama (no.2). Meneteskan ekstrak sari buah ke dalam 
tabung reaksi yang berisi amilum iodida, sampai larutan 
amilum iodida menjadi netral (warna biru menghilang). 

5.  Mencatat hasil pengamatan pada table. 
C .Uji Viskositas  
  Viskositas erat kaitannya dengan viskositas. Viskositas 
(kekentalan) merupakan suatu pernyataan tahanan dari suatu 
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cairan untuk mengalir; semakin tinggi viskositas, semakin besar 
tahanannya untuk mengalir (Rachmat, 2006) 

 Pengujian viskositas (viskositas) 
1.Masukkan sediaan yang akan diuji kedalam gelas ukur 50 ml 
2.Pasang spindle sesuai dengan kekentalan. Putar tuas pada 

bagian   sebelah kanan ke arah belakang 
3.Tempatkan sediaan dibawah viskometer, kemudian putar 

tuas pada bagian sebelah kanan kearah depan  
4.Tekan tombol ON (pada bagian belakang viskometer). 
5.Tekan tuas pada bagian tengah viskometer kearah kiri 

(SPEED) kecepatanPutar tombol (SELECT) untuk 
menyesuaikan kecepatan yang diinginkan (50rpm)  

  7. Tekan tuas kembali ke posisi semula (tengah) 
  8. Tekan tuas kearah kanan (spindle) 
  9. Putar tombol (SELECT) pada bagian tengah untuk 

menyesuaikan NO. spindle yang digunakan  
 10. Tekan kembali tuas kearah tengah 
 11. Tekan tombol MOTOR ON untuk menjalankan spindle 
 12. Nilai viskositas akan terlihat pada display monitor 

 Catatan : nilai viskositas sebenarnya adalah nilai tetap (tidak 
berubah) yang tertera pada display 
 13. Tekan tombol MOTOR ON kebawah untuk menghentikan 
alat  

  14. Lepas spindle dan cuci dengan air suling, dan tekan tombol 
ON/OFF pada  bagian belakang viscometer 
D. Uji kadar air 

Metode Analisis Kadar Air menggunakan pengeringan, 
sebelum adanya pengeringan dilakukan persiapan bahan 
(Winarno, 1997): 

1. Penimbangan sampel 
Berat sampel ditimbang dan disesuaikan jenis sampel 
dan kadar air. Sampel kering dengan kadar air kurang 
dari 10% menggunakan berat sampel 2 g. Sampel 
banyak mengandung air menggunakan berat sampel 
mencapai 20 g. 
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2. Perlakuan pendahuluan sampel Sampel cair (sari buah, 
kecap, dll) diuapkan hingga kental baru selanjutnya 
dikeringkan dalam oven 

3. Persilangan oven 
Suhu oven dijaga konstan selama pengeringan dengan 
dilengkapi termostat yang dapat mempertahankan suhu 
sekitar 0,50C atau kurang Perbedaan perubahan suhu 
sekitar 10C memberikan perbedaan kadar air sampai 
0,1% 

4. Pengecekan suhu oven 
Pengecekan suhu oven dengan cara memasukkan 
termometer yang dikalibrasi ke dalam oven. Tunggu 
hingga termometer mencapai suhu yang diinginkan 
(sekitar 5 menit). Lakukan pengecekan suhu oven 
sebanyak 5 kali. Catat data suhu yang terbaca pada 
termometer. Selanjutnya itung nilai rata-rata suhu, 
standar deviasi 

5. Tahapan analisis 
 

E. Karakteristik Sensoris (Uji Organoleptik) 
 Pengujian sifat sensoris dilakukan berdasarkan uji 
kesukaan berskala hedonik. Sampel disajikan dengan memberi 
kode dan panelis sebanyak 20 orang diminta memberikan 
penilaian kesukaan terhadap rasa, warna dan aroma saribuah 
apel setelah dijernihkan dengan menggunakan mesin penjernih 
sari buah apel berbasis koagulasi putih telur. Panelis diminta 
untuk memberikan penilaiannya terhadap sampel yang diuji 
dengan menggunakan skala skoring dengan mengisi data pada 
kuisioner uji organoleptik yang disediakan. Format kuisioner uji 
organoleptik alen-alen dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 
3.6  Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
ragam (Analysis of Variance = ANOVA) dengan metode RAK 
(Rancangan Acak Kelompok) yang disusun secara faktorial, 
apabila terdapat perbedaan yang nyata maka dianalisis dengan 
menggunakan uji BNT dengan taraf 5% dan 1%, serta dengan 
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menggunakan Uji Jarak Duncan dengan taraf 5%. Data uji 
organoleptik dianalisis dengan menggunakan uji tingkat 
kesukaan panelis (hedonic scale). Uji perlakuan terbaik 

digunakan metode Zeleny. 
 
 
 
 
 
 
 
 


