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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Lama Penyimpanan Tepung Ikan Rucah 

yang Diberi Ekstrak Daun Kersen (Muntingia calabura L.) dalam Kemasan 

Plastik terhadap Kualitas Fisik Organoleptik” dilaksanakan pada bulan Agustus 

2017 sampai dengan April 2018 di Laboratorium Teknologi Pakan, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang.  

 

3.1. Materi penelitian 

 

Materi yang digunakan pada penelitian adalah ikan rucah, ekstrak daun 

kersen dan etanol 97%. Alat yang digunakan adalah alat tulis, formulir penilaian 

panelis, seperangkat alat proksimat, timbangan gantung, timbangan analitik, 

nampan, alat kukusan, plastik cor, loyang, aluminium foil, blender, ayakan, 

kemasan plastik dan sealer.  

 

3.2.  Metode 

 

3.2.1. Rancangan penelitian 

 Rancangan yang digunakan adalah dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap pola faktorial 2×3 dengan 5 kali ulangan. Faktor pertama adalah 

pemberian ekstrak daun kersen dengan perlakuan A0 (tanpa ekstrak daun kersen) 

dan A1 [diberi 1% (v/w) ekstrak daun kersen konsentrasi 50%]. Faktor kedua 

adalah perbedaan lama penyimpanan yaitu: T0 (penyimpanan 0 minggu), T1 
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(penyimpanan 2 minggu), T2 (penyimpanan 4 minggu). Kombinasi perlakuan 

tersebut yaitu sebagai berikut : 

A0T0 =  Tepung ikan rucah tidak ditambah ekstrak daun kersen penyimpanan 0    

minggu, kemasan plastik. 

A0T1 =  Tepung ikan rucah tidak ditambah ekstrak daun kersen penyimpanan 2    

minggu, kemasan plastik. 

A0T2 =  Tepung ikan rucah tidak ditambah ekstrak daun kersen penyimpanan 4  

minggu, kemasan plastik. 

A1T0 = Tepung ikan rucah ditambah ekstrak daun kersen 1% (v/w)        

penyimpanan 0 minggu, kemasan plastik. 

A1T1 = Tepung ikan rucah ditambah ekstrak daun kersen 1% (v/w)            

penyimpanan 2 minggu, kemasan plastik. 

A1T2 = Tepung ikan rucah ditambah ekstrak daun kersen 1% (v/w) penyimpanan    

             4 minggu, kemasan plastik. 

  

3.2.2.  Prosedur penelitian 

 

 

  Penelitian dilakukan dengan tiga tahapan meliputi penelitian pendahuluan, 

penelitian lanjutan dan tahap analisis. Penelitian pendahuluan  meliputi persiapan 

alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu pembuatan ekstrak daun 

kersen menggunakan metode sokletasi dan pembuatan tepung ikan rucah.  

Ekstraksi daun kersen dilakukan di Laboratorium Kimia, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Semarang. Tahapan pembuatan ekstrak daun kersen yaitu 

pengadaan daun kersen, selanjutnya dilakukan pencucian daun kersen tersebut. 
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Daun yang telah dicuci diangin-anginkan semalam, kemudian daun dimasukkan 

ke dalam oven dengan suhu 60ºC selama 24 jam (Mahardika et al., 2014). Daun 

yang telah dikeringkan menggunakan oven kemudian dihaluskan menggunakan 

blender dan diperoleh serbuk daun kersen. Pembuatan ekstrak daun kersen 

dilakukan dengan menggunakan metode sokletasi dengan prinsip pemanasan 

dengan alat bantu soklet. Proses ekstraksi menggunakan pelarut etanol yang 

dipanaskan pada suhu 70ºC sampai tetesan siklus tidak berwarna lagi. Ekstrak 

daun kersen yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis kualitatif dan 

kuantitatif ekstrak daun kersen untuk mengetahui ada tidaknya flavonoid. 

Tahapan pembuatan ekstrak daun kersen disajikan pada Ilustrasi 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Tahap Pembuatan Ekstrak Daun Kersen  

Tahap selanjutnya adalah tahap pembuatan ikan rucah. Tahap pertama yang 

dilakukan yaitu ikan rucah yang telah didapatkan dari Pasar Kobong Semarang 

dicuci, kemudian dilakukan pengukusan selama 1 jam dan setelahnya dilakukan 

pengeringan (Utomo et al., 2015). Tahap berikutnya yaitu dilakukan pengepresan 
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serta dilakukan pengeringan dengan menggunakan sinar matahari selama 2 - 4 

hari sampai kadar air konstan ± 14%, kemudian dilakukan penggilingan dan 

pengayakan menggunakan ayakan supaya menjadi tepung. Tepung ikan yang 

sudah jadi selanjutnya dilakukan analisis proksimat di Laboratorium Ilmu Nutrisi 

dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, 

Semarang. Proses pembuatan tepung ikan rucah disajikan pada Ilustrasi 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Pembuatan Tepung Ikan Rucah (Utomo et al., 2013)  

Tahap selanjutnya adalah penelitian lanjutan. Ekstrak daun kersen yang 

didapat diencerkan terlebih dahulu dengan perbandingan 1 : 1 yaitu ekstrak daun 

kersen : etanol 97%. Pencampuran tepung ikan rucah dengan ekstrak daun kersen 

dengan perbandingan 1:10 (v/w) yaitu 100 ml per 1.000 g tepung ikan rucah. 

Tepung ikan rucah yang tidak diberi ekstrak dan yang sudah dicampur dengan 

ekstrak daun kersen masing-masing ditimbang seberat 250 g, kemudian dikemas 

dengan kemasan plastik dan disealer. Pengamatan sampel dilakukan pada minggu 

ke-0, minggu ke-2 dan minggu ke-4 selama penyimpanan.  
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Tahap analisis yang dilakukan adalah uji organoleptik. Uji organoleptik 

dinilai oleh 15 panelis semi terlatih dan dilakukan pada minggu ke-0, minggu ke-2 

dan minggu ke-4. Pengujian organoleptik dilakukan dengan menilai kualitas 

bahan pakan berdasarkan kriteria organoleptik yang dinilai adalah  tekstur, warna, 

aroma dan ada tidaknya cemaran jamur.  

 

3.2.3. Parameter yang diamati 

 

 Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah kualitas organoleptik 

meliputi tekstur, warna, aroma dan ada tidaknya cemaran jamur. Pengujian 

kualitas organoleptik dilakukan dengan menyiapkan sampel seberat 50 g dan 

dimasukkan kedalam plastik seal yang sudah diberi kode sampel untuk setiap 

perlakuan. Pengujian organoleptik dapat dilakukan oleh 15 orang panelis semi 

terlatih dengan menilai sampel yang telah diberi kode sesuai jenis perlakuan 

(Widianingrum, 2017). Sampel tersebut dinilai dari segi tekstur, warna, aroma dan 

jamur oleh 15 panelis semi terlatih dengan mengisi kuesioner. Penilaian kualitas 

organoleptik disajikan pada Tabel 2. 

 

3.3. Analisis Data 

 

Analisis data menggunakan analisis varians (anova) dengan taraf signifikasi 

5% untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan terhadap parameter yang 

diamati. Uji lanjut Duncan dilakukan apabila terdapat pengaruh nyata terhadap 

interaksi perlakuan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan.  
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Tabel 2. Penilaian Kualitas Organoleptik Tepung Ikan Rucah 

Kriteria 
Skor 

Nilai  Angka  

Penampilan Tekstur Tepung Ikan Rucah 

- Tekstur halus, kering, tidak kasar, tidak 

menggumpal  

Sangat Baik 4 

- Tekstur halus, kering, agak kasar, tidak 

menggumpal 
Baik  3 

- Tekstur agak kasar, lembab, agak 

menggumpal 
Jelek  2 

- Tekstur kasar, lembab dan menggumpal Sangat Jelek 1 

Penampilan Warna Tepung Ikan Rucah   

- Cokelat terang Sangat Baik 4 

- Cokelat kekuningan Baik  3 

- Cokelat tua Jelek  2 

- Cokelat kehitaman Sangat Jelek 1 

Aroma Tepung Ikan Rucah   

- Asli khas tepung ikan rucah, tidak tengik Sangat Baik 4 

- Agak berbau amis khas tepung ikan 

rucah, tidak tengik 
Baik  3 

- Berbau amis, agak tengik Jelek  2 

- Berbau amis, sangat tengik Sangat Jelek 1 

Penampilan Cemaran Jamur Pada Tepung Ikan 

Rucah 
  

- Tidak terdapat jamur pada tepung ikan 

rucah 
Sangat Baik 4 

- Tidak ada jamur Baik  3 

- Ada jamur tapi hanya sedikit Jelek  2 

- Terdapat banyak jamur Sangat Jelek 1 
Keterangan: Semakin tinggi nilai skornya maka semakin baik 

Sumber : Purnanila (2010)  

3.3.1. Model liniear aditif 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk 

Keterangan : 

Yijk : Kualitas organoleptik tepung ikan rucah pada unit ke-k yang                                           

  memperoleh kombinasi perlakuan ij (taraf ke-i dari penambahan ekstrak  
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  daun kersen dan taraf ke-j dari lama penyimpanan) 

µ : nilai tengah kualitas organoleptik tepung ikan rucah 

αi : Pengaruh pengaruh aditif penambahan ekstrak daun kersen ke-i 

βj : Pengaruh aditif  lama penyimpanan (0, 2 dan 4 minggu) ke-j 

(αβ)ij : Pengaruh interaksi penambahan ekstrak daun kersen ke-i dengan lama  

   penyimpanan ke-j 

εijn : Galat akibat pengaruh penambahan ekstrak daun kersen  dengan lama  

   penyimpanan 

i : taraf pemberian ekstrak daun kersen [0% dan 1% (v/w)] 

j : lama penyimpanan yang berbeda (0 minggu, 2 minggu dan 4 minggu) 

k : ulangan (1, 2, 3, 4, 5) 

3.3.1.  Hipotesis statistik 

 Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. H0 : (αβ)ij = 0 (yang berarti tidak ada pengaruh interaksi antara    

pemberian ekstrak daun kersen dan  lama penyimpanan terhadap kualitas 

organoleptik tepung ikan rucah). 

H1 : (αβ)ij ≠ 0, terdapat pengaruh interaksi antara pemberian ekstrak 

daun kersen dan  lama penyimpanan terhadap kualitas organoleptik tepung 

ikan rucah). 

b. H0 : αi = 0 (yang berarti tidak ada pengaruh penambahan ekstrak daun 

kersen terhadap kualitas organoleptik tepung ikan rucah yang diberi ekstrak 

daun kersen). 
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H1 : minimal ada satu αi ≠ 0 (terdapat pengaruh ekstrak daun kersen 

terhadap kualitas organoleptik tepung ikan rucah yang diberi ekstrak daun 

kersen). 

c. H0 : βj = 0 (yang berarti tidak ada pengaruh lama penyimpanan  

terhadap kualitas organoleptik tepung ikan rucah). 

H1 : minimal ada satu βj ≠ 0, (terdapat pengaruh lama penyimpanan 

terhadap kualitas organoleptik tepung ikan rucah). 

Kriteria pengambilan keputusan hipotesis menurut Steel dan Torrie (1991) : 

a. Pengaruh Interaksi 

- Apabila F hitung AxT < F tabel pada taraf 5% maka tidak terjadi 

interaksi nyata antara faktor A dengan faktor T (non signifikan) 

- Apabila F hitung AxT ≥ F tabel pada taraf 5% maka terjadi interaksi 

nyata antara faktor A dengan faktor T (signifikan) 

b. Pengaruh Penambahan Ekstrak Daun Kersen 

- Apabila F hitung A < F tabel pada taraf 5% maka faktor A tidak 

berpengaruh nyata (non signifikan) 

- Apabila F hitung A ≥ F tabel pada taraf  5% maka faktor A berpengaruh 

nyata (signifikan) 

c. Pengaruh Lama Penyimpanan 

- Apabila F hitung T < F tabel pada taraf 5% maka faktor T tidak 

berpengaruh nyata (non signifikan) 

- Apabila F hitung T ≥ F tabel pada taraf 5% maka faktor T berpengaruh 

nyata (signifikan) 


