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BAB III. METODE PENELITIAN  

3.1. Tempat  dan waktu  penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2018 di Desa 

Neglasari Kampung Warung Buah, Kota Banjar. 

3.2. Alat dan bahan penelitian 

Bahan dan alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah rambutan 

komoditas Lebak Bulus yang segar yang diambil dari Kp Warung Buah Desa 

Neglasari Kota Banjar. Kemasan jenis plastik PP (Poly Propilene), HDPE (High 

Dencity Polyethylene), LDPE (Low Dencity Polyethylene), timbangan, 

termometer, perekat plastik, higrometer dan alat tulis.  

3.3. Metode penelitian  

Percobaan dilakukan dengan mengemas rambutan menggunakan berbagai 

jenis  plastik, kemudian di simpan. Untuk kemudian diamati 

Percobaan dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana, 

terdiri dari 8 perlakuan yaitu:  

P0 : Rambutan bertangkai tanpa kemasan (Kontrol) 

P1  : Rambutan tidak bertangkai  tanpa kemasan (Kontrol) 

P2  : Rambutan tidak bertangkai dikemas plastik LDPE   

P3 : Rambutan tidak bertangkai dikemas plastik HDPE  

P4  : Rambutan tidak bertangkai dikemas plastik PP  

P5  : Rambutan bertangkai dikemas plastik LDPE  

P6 : Rambutan bertangkai dikemas plastik HDPE  

P7 : Rambutan bertangkai dikemas plastik PP  

Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga secara keseluruhan 

terdapat  24 kelompok percobaan, setiap perlakuan terdiri dari 5 kemasan. Tata 

letak percobaan dapat dilihat di Lampiran 1. 

Model linear untuk setiap parameter yang diamati dengan Rancangan 

Acak Lengkap adalah sebagai berikut: 

                

Keterangan:  

Yij  : Respon nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 
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 µ   : Nilai tengah umum rata-rata resfonsi 

ti   : Pengaruh perlakuan ke-i 

Eij  : Pengaruh galat percobaan dai perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Berdasarkan model linear di atas dapat disusun daftar analisis ragam 

sebagai berikut:  

Tabel 1.  Daftar Sidik Ragam  

Sumber: Gomez dan Gomez (1995) 

Kaidah pengambilan keputusan didasarkan pada nilai F hitung 

dibandingkan dengan nilai F tabel sebagai berikut: 

1. Jika F hitung ≤  F tabel 5 % ; tidak berbeda nyata. 

2. F hitung  > F tabel 5 % ; berbeda sangat nyata. 

Jika dari uji F (sidik ragam) terdapat perbedaan antara perlakuan, maka 

selanjutnya diuji dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf nyata 5 % dengan 

rumus sebagai berikut: 

LSR(α;dbG;p) = SSR(α;dbG;p) . Sx 

Untuk mencari Sx dihitung dengan cara sebagai berikut : 

r

KTG
Sx   

Keterangan : 

LSR = Least Significant Ranges 

SSR = Studenttized Significant Ranges 

S    = Galat baku rata-rata 

α = Taraf nyata (5%) 

p = Jarak antara perlakuan 

dbG = Derajat bebas Galat 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

 

Sumber Ragam db JK KT Fhit F.05 

Perlakuan (P) 7 ∑  
 

 
    

JKP/db KTP/KTG 2,76 

Galat 16 JKt - JKu – JKp JKG/db   

Total 23 

∑   
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3.4.  Pelaksanaan penelitian  

3.4.1.  Penyediaan bahan perlakuan  

Persiapan untuk percobaan dengan memilih buah rambutan agar 

ukurannya seragam. Berat sampel rambutan per kemasan adalah 700 gram atau 

sekitar 15 buah. Warna buah rambutan yang dijadikan perlakuan berwarna merah 

(dapat dilihat di Lampiran 2). Kemasan plastik yang digunakan: Low Dencity Poly 

Ethylene (LDPE), Poly Propylene (PP) dan High Dencity Poly Ethylene (HDPE). 

3.4.2.  Pengemasan dan penempatan perlakuan  

Buah rambutan yang telah ditimbang, dimasukkan ke dalam kemasan 

sesuai jenis plastik yang telah diberi lubang (perforasi) sebanyak 10 buah lubang, 

jumlah rambutan tiap kemasannya 700 gram atau sekitar 15 buah. Tangkai buah 

panjangnya ± 10 cm. Buah rambutan yang dimasukkan ke dalam kemasan 

memakai tangkai dan tidak bertangkai, sebagai kontrol buah rambutan di timbang 

saja dan disimpan tanpa kemasan baik buah rambutan yang bertangkai maupun 

tidak bertangkai. Simpan pada suhu ruangan (29ºC) dan ditempatkan di atas 

tembok.  

3.5.  Pengamatan 

3.5.1. Pengamatan penunjang   

Pengamatan penunjang adalah pengamatan yang datanya tidak dianalisis 

secara statistik dan digunakan sebagai data penunjang pada pengamatan pertama. 

Pengamatan meliputi: 

a) Pengukuran suhu: Pengamatan ini dilakukan dengan cara memeriksa suhu 

dengan termometer setiap hari selama 10 hari.  

b) Pengukuran kelembaban: Pengamatan ini dilakukan dengan cara 

memeriksa kelembaban dengan higrometer setiap hari selama 10 hari 

3.5.2. Pengamatan utama  

Pengamatan utama adalah pengamatan yang datanya dianalisis secara 

statistika.  

Parameter pengamatan utama dilakukan terhadap: 

a) Perubahan warna buah rambutan dan daging buah rambutan: Pengamatan 

ini dilakukan dengan cara pengujian organoleptik dengan menggunakan 10 
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orang panelis dengan melihat panduan pada Lampiran 3.  Dilakukan setiap 

2 hari sekali selama 10  hari.  

b) Perubahan rasa buah rambutan: Pengamatan ini dilakukan dengan cara 

pengujian organoleptik dengan menggunakan 10 orang panelis dengan 

cara mencicipi buah rambutan, dengan melihat panduan pada Lampiran 4. 

Dilakukan setiap 2 hari sekali selama 10 hari.  

c) Tingkat kesukaan terhadap buah rambutan  (overall): Pengamatan ini 

dilakukan dengan cara pengujian organoleptik dengan menggunakan 10 

orang panelis dengan cara mengamati buah rambutan dengan melihat 

panduan pada Lampiran 5. Dilakukan  setiap 2 hari sekali selama 10 hari.  

d) Uji organoleptik: uji kesukaan atau uji hedonik dengan panelis sebanyak 

10 orang panelis. Sifat mutu yang diuji adalah kesegaran, panduan Skala 

hedonik yang digunakan dapat dilihat di Lampiran 6. Dilakukan  setiap 2 

hari sekali selama 10 hari  

e) Susut bobot: pengamatan ini dilakukan setelah 10 hari penyimpanan, 

dengan cara menimbang bobot akhir serta membandingkan dengan bobot 

awal. 

f) Kadar air buah rambutan diukur dengan menggunakan metode oven, 

dengan cara menimbang bahan yang telah dioven dengan timbangan 

analitik dan membandingkannya dengan bobot awal sebelum 

penyimpanan. Adapun langkah-langkahnya dengan cara mengoven buah 

rambutan pada suhu 105ºC selama 48 jam, setelah dingin kemudian 

ditimbang kembali. Penghitungan kadar air dapat dapat dilakukan dengan 

rumus: 

Mo= (Wo -Wn)/ Wo x 100% 

Keterangan:  

Mo : Kadar air (%) 

Wo : Berat sample sebelum di oven  

Wn : Berat sampel setelah di oven  


