
III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga bulan September 2013 di

laboratorium Rekayasa Bioproses dan Pasca Panen Jurusan Teknik Pertanian

Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung

3.2. Alat dan Bahan Penelitian

A. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain tempat

penyimpanan berupa toples plastik, tabung gas CO2, O2, dan N2,selang,

pompa vacum, alat pemotong, suntikan, venojack, termometer,

refraktometer atago PR 201 α, fruit hardness tester (5 kg KM tokyo), buret,

erlenmeyer, timbangan digital, gelas ukur, pipet tetes,kain kasa, tabung

reaksi, spektrofotometer (Hitachi U2900).

B. Bahan penelitian

Bahan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah pisang

janten dengan kondisi tingkat kematangan hijau (tua optimal). Buah pisang

janten ini diperoleh dari petani pisang janten di Kecamatan Negeri Sakti

Kabupaten Lampung Selatan. Pisang diangkut ke tempat penelitian 1 hari

setelah panen.



26

3.3. Prosedur Penelitian

1. Cara Penyimpanan dalam Atmosfer Termodifikasi

a. Buah pisang disortasi dengan tingkat kematangan seragam serta tidak

mengalami kerusakan. Kemudian dicuci dengan air dan dikeringkan, lalu

dicelupkan dalam larutan fungisida sebanyak 2ml yang telah dicampurkan 1

liter air untuk menghindari tumbuhnya jamur. Setelah larutan fungisida

kering, kemudian buah pisang ditimbang bobotnya dan dihitung volumenya

sebagai data awal untuk mengetahui besarnya ruang kosong didalam kemasan

penyimpan. Kemudian buah disimpan dalam kotak plastik dengan ukuran

(33 cm x 27 cm x 7 cm) yang masing-masing berisi 15 buah. Pada atas

permukaan tutup ruang penyimpan yang terbuat dari plastik diberi lubang dan

dilapisi karet venojack untuk memasukkan gas dan mengambil sampel gas.

b. Setelah itu, pada kotak plastik ditutup rapat dengan menambahkan sekat/wax

pada leher kotak plastik untuk mencegah kebocoran.  Kotak plastik yang

sudah diisi dengan sampel sebanyak 15 buah/kotak penyimpanan kemudian

divacum menggunakan pompa vacum sampai keadaan hampa udara dengan

indikator tutup kotak berbentuk cekung kedalam. Kemudian gas N2 dengan

komposisi tertinggi dimasukkan menggunakan selang kedalam kotak plastik

sampai kotak terisi penuh oleh gas N2, kemudian kotak penyimpanan yang

berisi N2 dihisap kembali sejumlah volume O2 dan CO2 yang akan

dimasukkan. Setelah itu disusul pemasukan gas O2 kemudian CO2

menggunakan selang dengan satuan ml/detik.  Hal ini dilakukan pada masing-

masing kotak plastik penyimpanan dengan perbandingan komposisi gas O2,
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CO2, dan N2 yang telah ditentukan.  Perhitungan komposisi gas yang

dimasukkan kedalam kotak plastik dapat dilihat pada Lampiran II.

c. Kotak plastik yang telah berisi sampel buah pisangdengan komposisi gas

yang telah ditentukan disimpan dalam suhu dingin (15 oC) dan suhu ruang

( 29o C).

d. Komposisi udara penyimpanan dikembalikan pada kondisi semula setiap dua

harisekali pada saat pengambilan sampel bahan dan sampel gas untuk

menganalisis produksi gas CO2, total asam, tingkat kemanisan dan tingkat

kekerasan pisang janten.

e. Perbandingan gas dan suhu perlakuan selama penyimpanan dapat dilihat pada

Tabel 6 serta tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.

Tabel 1. Perbandingan komposisi gas dan suhu dalam ruang penyimpanan dengan
CO2 awal 5 % (atas) dan O2 awal 6 % (bawah)

Komposisi Gas*
O2 : CO2 : N2

Temperatur (°C) Perlakuan

1. 4 :5 : 91
Suhu ruang

15

2. 6 : 5 : 89
Suhu ruang

15

3. 8 :  5 : 87
Suhu ruang

AT1

AT2

BT1

BT2

CT1

No
Komposisi Gas*

15 CT2

O2 : CO2 : N2
Temperatur (°C) Perlakuan

1. 6 : 3 : 91
Suhu ruang

15

2. 6 : 4: 90
Suhu ruang

15

3. 6 :5 : 89
Suhu ruang

15

DT1

DT2

ET1

ET2

FT1

FT2

*) Perbandingan dalam persen (%) volume
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

2. Analisis Gas CO2

a. Pembuatan larutan standar

Larutan standar dibuat dengan menggunakan bromthymol blue (BTB) dan

sodium bikarbonat yang dilarutkan dengan aquades dengan perbandingan

campuran yaitu 0,01 gram bromthymol blue dengan 0,2 gram sodium

bikarbonat dilarutkan dalam 1 liter air (aquades). Larutan standar

dimasukkan ke dalam 5 buah venojack masing-masing sebanyak 4 ml dan

ditutup dengan menggunakan karet penyumbat. Masing-masing venojack
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yang berisi larutan standar, diinjeksikan gas CO2 murni dengan variasi

volume 0 ;0,1; 0,2; 0,3; 0,4;0,5dan 1 ml. Venojack yang telah diinjeksikan

gas CO2 kemudian dikocok ± 2 detik sampai terjadi perubahan warna pada

larutan tersebut. Larutan tersebut kemudian diukur nilai absorbansi CO2

dengan menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 615 Nm.

Hasil pembacaan dengan satuan absorbansi dari CO2 diplotkan dalam bentuk

grafik dan dihasilkan kurva standar. Kurva dan persamaan dapat dilihat pada

Gambar 5.
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Gambar 2. Kurva standar

b. Penentuan konsentrasi CO2 selama penyimpanan

Gas yang dihasilkan selama penyimpanan diambil sebanyak 1,5 ml dengan

menggunakan suntikan kemudian diinjeksikan ke dalam venojack berisi 4 ml

larutan standar yang telah divakumkan dan ditutup rapat dengan karet

penyumbat.  Absorbansi gas diukur dengan spektrofotometer dengan panjang

gelombang 615 Nm dan banyaknya gas CO2 diketahui berdasarkan nilai

absorbansi sampel gas setelah dikonversi dengan kurva standar. Pengambilan

sampel gas dalam toples penyimpanan dilakukan setiap 2 hari sekali.
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3.4. Pengukuran Parameter

1. Laju Respirasi (Produksi CO2)

Pengukuran laju respirasi pada buah pisang yang disimpan dalam atmosfer

termodifikasi pada suhu ruang dan suhu rendah dilakukan dengan menggunakan

alat spektrofotometer (Hitachi U2900). Data aborbansi CO2 tersebut

digunakanuntuk memperoleh kurva standar yang nantinya akan digunakan untuk

menghitung laju respirasi buah pisang.Hasil absorbansi CO2 murni kemudian

dibuat kurva standar sehingga diperoleh persamaan kurva standar. Persamaan

digunakan untuk menghitung produksi CO2 buah pisang selama penyimpanan.

Persamaan kurva standar didapat dari hasil pengukuran CO2 murni yang telah

diplotkan kemudian diregresi maka akan didapat persamaan kurva standar yang

akan digunakan dalam penentuan volume CO2 yang dihasilkan selama

penyimpanan. Tahapan dalam penentuan laju respirasi dapat dicari dengan rumus

sebagai berikut :

a. Persamaan kurva standarY = 0,52x2 - 0,787x + 0,325........................(1)

b.         Nilai Konsentrasi CO2 (% volume)

x 100%..........................................................................(2)

c. Laju Produksi CO2 buah pisang (mg/kg/jam)

( )
....................(3)
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dimana :

m = massa bahan (kg)
bj CO2 = 1,975 (mg/ml)

t = waktu simpan (jam)

freespace = volume toples – volume buah pisang janten (ml)

x = nilai konsentrasi CO2 (% volume)

y = nilai absorbansi dari spektrofotometer

2. Total asam (acidity)

Pengukuran tingkat keasaman buah pisang selama penyimpanan dilakukan dengan

metode titrasi. Langkah kerjanya sebagai berikut :

1. Bahan ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian diekstrak.  Ekstrak dari

bahan tadi ditambahkan aquadest sebanyak 100 ml sampai batas tanda tera

kemudian dihomogenkan.

2. Sampel diambil 25 ml dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.

3. Sampel ditambahkan indikator Phenolftalein untuk uji total asam sebanyak

2 hingga 3 tetes.

4. Sampel kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N untuk uji total

asamhingga terjadi perubahan warna merah muda.

5. Mencatat volume NaOH yang terpakai

% Total Asam = x 100%...............................(4)

dimana:

NaOH = NaOH yang terpakai (ml)

(N) NaOH = Normalitas NaOH (0,1 N)

Fp = faktor pengenceran bahan
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3. Tingkat Kemanisan

Pengukuran tingkat kemanisan pada buah pisang janten dilakukan dengan

menggunakan alat refraktometer Atago PR 201 α. Pertama-tama buah pisang

dipotong pada tiga bagian yang berbeda yaitu pangkal, tengah, dan ujung setelah

itu diperas sarinya menggunakan kain kasa kemudian sari tersebut diteteskan pada

sensor alat refraktometer kemudian akan dilakukan pembacaan tingkat kemanisan

oleh alat tersebut dengan satuan oBrix kemudian di ambil nilai rata-ratanya dari

pembacaan tiga bagian tersebut.

4. Tingkat Kekerasan (kulit dan daging buah)

Tingkat kekerasan pisang jantendiukur menggunakan alat ukur kekerasan yaitu

Fruit Hardness Tester (5 kg KM Tokyo).  Pengukuran dilakukan sebanyak tiga

kali pada tiap bagian yang berbeda untuk setiap buah (pangkal, tengah dan ujung)

dalam satuan kg.s/mm untuk di ambil nilai rata-ratanya.  Untuk pengukurannya,

ujung alat yang berupa mata jarum diletakkan pada bagian sampel yang ingin di

ukur kemudian tuas ditekan sampai mata jarum masuk kedalam kulit dan daging

buah, kemudian baca besarnya gaya yang dibutuhkan mata jarum untuk masuk

kedalam bahan sedalam 10 mm.

3.5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan anilis statistik sederhana dengan

membandingkan kurva antara perlakuan komposisi gas pada tiap-tiap parameter

yang digunakan yaitu laju respirasi, total asam, tingkat kemanisan, dan tingkat

kekerasan.




