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Bab III 

Bahan dan Metode 

 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu 

dari bulan April 2013 – Juni 2013, bertempat di 

Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) Institut Pertanian 

Bogor (IPB). 

 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pipet tetes, pipet volum, erlenmeyer, gelas piala, 

gelas ukur, timbangan analitik, corong kaca, corong 

pisah, batang pengaduk, mortal, evaporator, dan 

kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) shimadzu LC   

6A yang dilengkapi dengan detektor spektrofotometer 

UV-Vis. 

2. Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah varietas lokal ubi jalar putih (lauk loil muti), ubi 

jalar kuning (lauk loil molo), dan ubi jalar oranye (lauk 

loil kanalu) yang berumur 3 – 5 bulan asal Desa 

Oelbubuk Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS-
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Provinsi NTT, alluminium foil, kertas saring whatman, 

parafilm, akuades, 10 ml KOH 5 % dalam metanol    

100 %, Na2SO4 anhydrous,  n-heksan, N2, ACN, dan 

isopropanol. 

 

C. Metode Penelitian 

1. Preparasi Sampel 

  Ketiga sampel ubi jalar dalam keadaan segar, 

tidak rusak dan berpenyakit, diambil secara acak, 

dibersihkan dan dikupas kulit umbinya, kemudian 

dicuci bersih dengan menggunakan akuades. Sampel 

lalu ditimbang masing-masing sebanyak 3 g. Setelah 

ditimbang, sampel dihaluskan dengan menggunakan 

mortal. 

2. Ekstraksi β-Karoten 

  Sampel dari ketiga ubi jalar yang telah 

dihaluskan, masing-masing dimaserasi dengan 

menggunakan 10 ml KOH 5 % dalam metanol 100 %. 

Proses ekstraksi dilakukan secepat mungkin dalam 

kondisi yang bebas cahaya (gelap), atau dapat juga 

dalam kondisi cahaya warna merah. 

Setelah ekstraksi dengan menggunakan pelarut, 

sampel dipanaskan pada suhu 650C selama ± 60 menit 

dengan menggunakan evaporator. Setelah dipanaskan, 

sampel kemudian didinginkan, lalu dipartisi sebanyak 

tiga kali dengan n-heksan 10 ml. Kemudian fraksi       
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n-heksan dikumpulkan, dan ditambahkan Na2SO4 

anhydrous. Setelah penambahan Na2SO4 anhydrous, 

sampel disaring menggunakan kertas saring. Hasilnya 

kemudian dipekatkan dalam N2 hingga benar-benar 

kering. 

3. Analisis Kandungan β-Karoten dengan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) (Sullivan 1993) 

Kandungan β-karoten dianalisis dengan 

kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) Shimadzu LC 6A 

yang dilengkapi dengan detektor UV-Vis. Jenis kolom 

C18 (4,6 x 150 mm), diameter partikel 5 µm. Fase gerak 

adalah ACN : Isopropanol (65 : 35, v/v). Deteksi 

dilakukan  pada panjang gelombang 460 nm dengan 

laju alir 1 ml/menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


