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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan dan 

Laboratorium Nutrisi dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang dan 

waktu penelitian ini dimulai pada bulan April 2016 sampai Desember 2016. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan 

analitik kapasitas maksimal 50g merk “Pioneer ohaus tipe PA413”, timbangan 

manual 10kg merk SF-400, loyang kue, kulkas, mixer, pisau, oven, ayakan, wadah 

plastik, autoklaf kapasitas 17 liter merk E - Scientific, sendok dan hammer mill 

type AGR-MD21 kapasitas 200-300 kg/jam. Alat yang digunakan untuk analisa 

adalah penetrometer model SM-500N-168, botol timbang, desikator, labu 

kjeldahl, lemari asam, destilasi, erlenmeyer, krus porselen,  buret dan statif 

(penyangga buret), waterbath digital thermostat, oven kadar air volume 23 liter 

merk “Wick Binder 7200” dan beaker glass.  

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pati garut yang 

diperoleh dari kelompok tani di Malang,  bahan untuk kue seperti tepung terigu 

protein tinggi (protein 11%), shortening, kuning telur, gula pasir, garam, susu 

bubuk, ragi, dan bread improver yang diperoleh dari toko bahan kue ”Prima 

Rasa” Malang serta air. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis adalah asam 

sulfat pekat, aquades, NaOH 10N, NH3, asam borat, HCl 0,02 N, NH4OH dan 
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petroleum benzene yang diperoleh dari laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Pati garut yang digunakan dalam penelitian ini adalah pati garut 

termodifikasi dengan metode gelatinisasi-retrogradasi. Penelitian pembuatan roti 

kering bagelen perlakuan proporsi tepung terigu dan pati garut termodifikasi 

dengan penambahan kuning telur yang berbeda menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial. Faktor I yaitu proporsi tepung terigu dan pati garut 

termodifikasi (terdiri dari tiga level) dan faktor II yaitu penambahan kuning telur 

(ayam negeri) yang berbeda (terdiri dari tiga level) sehingga di peroleh sembilan 

kombinasi perlakuan ditambah satu kontrol (tepung terigu 100% dan kuning telur 

5% b/b berat tepung) sebagai pembanding untuk membandingkan dengan roti 

kering bagelen yang diberi perlakuan dan setiap kombinasi perlakuan dilakukan 

pengulangan sebanyak 3 kali. Pelaksanaan penelitian secara rinci sebagai berikut: 

Faktor I: Proporsi tepung terigu dan pati garut termodifikasi 

G1= Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 90% : 10% 

G2= Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 80% : 20% 

G3= Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 70% : 30% 

Faktor II: Penambahan Kuning Telur (Ayam Negeri) 

K1= Penambahan kuning telur  10% b/b dalam berat tepung 

K2= Penambahan kuning telur 15% b/b dalam berat tepung 

K3= Penambahan knuning telur 20% b/b dalam berat tepung 
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Tabel 5. Kombinasi Perlakuan Proporsi Tepung Terigu dengan Pati Garut 

Termodifikasi dan Penambahan Kuning Telur (Ayam Negeri) 

 

Kuning Telur Ayam 

Negeri 

Proporsi Tepung Terigu dan Pati Garut Termodifikasi 

G1 G2 G3 

K1 G1K1 G2K1 G3K1 

K2 G1K2 G2K2 G3K2 

K3 G1K3 G2K3 G3K3 

Keterangan: 

G1K1: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 90% : 10% dan 

Penambahan Kuning Telur 10% b/b dalam berat tepung  

G1K2: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 90% : 10% dan  

Penambahan Kuning Telur 15% b/b dalam berat tepung 

G1K3: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 90% : 10% dan  

Penambahan Kuning Telur 20% b/b dalam berat tepung 

G2K1: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 80% : 20% dan 

Penambahan Kuning Telur 10% b/b dalam berat tepung 

G2K2: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 80% : 20% dan 

Penambahan Kuning Telur 15% b/b dalam berat tepung 

G2K3: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 80% : 20% dan 

Penambahan Kuning Telur 20% b/b dalam berat tepung 

G3K1: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 70% : 30% dan 

Penambahan Kuning Telur 10% b/b dalam berat tepung 

G3K2: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 70% : 30% dan 

Penambahan Kuning Telur 15% b/b dalam berat tepung 

G3K3: Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut Termodifikasi 70% : 30% dan 

Penambahan Kuning Telur 20% b/b dalam berat tepung 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Pati Garut Termodifikasi dengan Gelatinisasi-Retrogradasi 

(Rahayu, 2014) 

Modifikasi pati garut secara fisik metode gelatinisasi-retrogradasi dibuat 

melalui langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, menimbang 300 gram pati 

garut lalu menambahkan air sebanyak 1200 ml. Langkah kedua, memanaskan pati 

hingga terjadi gelatinisasi pada suhu 70°C, dipertahankan selama 10 menit. 

Langkah ketiga, memanaskan pati yang telah tergelatinisasi menggunakan 

autoclave pada suhu 121°C (kondisi vakum) selama 40 menit. Langkah keempat, 

mendinginkan pada suhu ruang selama 1 jam. Selanjutnya, mendinginkan pada 

lemari es suhu 4-5°C selama 24 jam. Setelah itu mengeringkan pati tersebut 

menggunakan cabinet dryer pada suhu 55°C selama 24 jam (hingga kering). 

Langkah terakhir adalah menghaluskan pati yang telah kering menggunakan 

blender kering dan mengayak menggunakan ayakan ukuran 80 mesh. 

3.4.2  Pembuatan Roti Kering dengan Proporsi Tepung Terigu : Pati Garut 

Termodifikasi Penambahan Kuning Telur yang Berbeda (Arsyaf 

(2012) yang dimodifikasi) 

a. Menimbang semua bahan-bahan sesuai dengan formulasi yang ditetapkan 

(air 40%, susu bubuk 10%, bread improver  1,2%, ragi 2%, kuning telur 

(10%, 15% dan 20%), garam 1,5%, gula pasir 15% dan mentega putih 

16%. 

b. Pencampuran pati garut termodifikasi dan tepung terigu  

c. Pencampuran tepung dengan bahan lain yaitu air, kuning telur, gula pasir, 

susu bubuk, ragi, bread improver, garam dan mentega putih sampai kalis 

menggunakan mixer 
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d.  Adonan dibiarkan untuk proses fermentasi selama 10 menit 

e. Adonan dibagi dan ditimbang dengan berat 30 g lalu dibulat-bulatkan dan 

disusun di atas loyang yang telah diolesi dengan mentega 

f. Adonan dimasukkan ke dalam lemari proofing selama 40 menit dengan 

suhu 40°C. 

g. Pemanggangan dengan oven selama 25 menit pada suhu 150°C 

h. Pendinginan roti dan pengirisan 

i. Pemanggangan kembali dengan oven selama 10 menit pada suhu 120°C. 

3.5 Analisa Data 

 Fungsi kontrol dalam penelitian ini yaitu sebagai pembanding untuk 

membandingkan dengan perlakuan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. 

Data pengamatan dianalisis menggunakan analisis Sidik Ragam atau ANOVA 

(Analysis of Variance) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan, uji statistik 

lanjut dengan menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test) untuk 

perlakuan berbeda nyata. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode De 

Garmo. 

3.6 Pengamatan Parameter Penelitian 

Pengamatan dilakukan pada pati garut termodifikasi dan pada produk yaitu 

roti kering. Pengamatan pada pati garut termodifikasi meliputi analisa kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan kadar karbohidrat. Pengamatan pada 

produk meliputi uji mutu fisik, uji mutu kimia dan uji mutu organoleptik. Uji 

mutu fisik yaitu tekstur. Uji mutu kimia meliputi analisa kadar air, kadar abu, 

kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, dan uji organoleptik meliputi 
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kerenyahan, warna, aroma dan rasa. Parameter pengamatan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

3.6.1 Uji Kadar Air (AOAC, 1995) 

1. Menimbang sampel ±2 gram dalam cawan 

2. Memasukkan ke dalam oven pada temperature 105°C selama 5 jam 

3. Memasukkan ke dalam desikator selama 15 menit 

4. Menimbang sebagai berat kering menggunakan timbangan analitik 

5. Kadar air dihitung berdasarkan persamaan berikut: 

 Kadar air =  

 a = bobot cawan kosong (g) 

 b = bobot cawan kosong dan contoh sebelum dioven (g) 

 c = bobot cawan kosong dan contoh setelah dioven (g) 

3.6.2. Analisa Kadar Abu Metode Pengabuan (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Menimbang  sampel lebih kurang 2 gram sampai 10 gram dalam krus 

porselen yang kering dan yang telah diketahui beratnya 

2. Memijarkan dalam muffle sampai diperoleh abu berwarna keputih-

putihan 

3. Memasukkan krus porselen dan abu kedalam eksikator dan menimbang 

berat abu setelah dingin 

4. Menentukan persen abu berdasar berat kering bahan  

      Kadar Abu (%) =   

            

 

3.6.3 Analisa Lemak (Sudarmadji, 2003) 

1. Menghaluskan sampel yang akan dianalisa. 

b-c  

b-a 
X 100% 

(berat akhir -  berat  cawan) 

berat bahan 
X 100% 
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2. Menimbang sampel halus 2 gram dan mengeringkannya dalam oven 

suhu 50
o
C. 

3. Menghaluskan sampel yang kering dan memasukkan sampel kering 

halus dalam timbel.  

4. Memasukkan labu lemak dalam oven ±3-4 jam untuk menstabilkan 

beratnya, setelah itu labu lemak dimasukkan dalam desikator ± 15 

menit sampai beratnya konstan untuk ditimbang. 

5. Menimbang labu lemak dan mencatat beratnya, setelah memasukkan 10 

ml pelarut petroleum benzena dalam labu lemak. 

6. Mengekstrak lemak dalam sampel dengan pelarut. Caranya mendestilasi 

pada waterbath suhu ±85
o
C selama ± 2 jam, tergantung kadar lemak 

bahan. 

7. Menguapkan pelarut dalam labu lemak dengan cara memasukkannya 

dalam oven. Setelah semua pelarut teruapkan, memasukkan labu lemak 

dalam desikator selama 15 menit dan menimbang berat labu lemak. 

8. Mencatat hasilnya dan menghitung kadar lemak dengan rumus : 

Kadar Lemak (%) =    

 

3.6.4 Analisa Kadar Protein dengan Metode Mikro Kjeldahl (Sudarmadji, 

dkk., 1997) 

1. Sampel yang telah dihaluskan dan dikeringkan ditimbang sebanyak 0,2 - 

0,5 gram dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 

2. Kemudian ditambahkan batu didih, setengah butir tablet selenium dan 5 

ml H2SO4 pekat 

berat lemak 

berat bahan 
X 100% 
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3. Sampel kemudian didestruksi pada suhu 420°C sampai jernih. Kemudian 

sampel dibiarkan sampai dingin selama 25-30 menit pada suhu kamar 

4. Ditambahkan 25 ml aquades dan 25 ml larutan NaOH 10 N dan 

kemudian dilakukan proses destilasi selama 5 menit 

5. Destilasi yang diperoleh ditampung dalam Erlenmeyer yang telah berisi 

25 ml larutan HCl 0,1 N dan 2-3 tetes indikator metal merah lalu dititrasi 

dengan larutan standar NaOH 0,1 N sampai berwarna kuning 

6. Pembuatan larutan blanko dilakukan dengan mengganti sampel dengan 

aquadest, lalu dilakukan destruksi, destilasi dan titrasi seperti pada 

sampel 

7. Dilakukan perhitungan % N dan kadar protein (% protein) 

% protein = % N x faktor konversi, Faktor konversi = 6,25 

3.6.5 Kadar  Karbohidrat Metode By difference (Winarno, 1997). 

Kadar  Karbohidrat  =  100%  -  %  (air + protein + lemak + abu) 

3.6.6 Uji Daya Kembang (Asyikeen, 2012) 

 Uji daya kembang dilakukan dengan menghitung volume dari roti kering 

bagelen (berbentuk setengah bola). Jari – jari dari roti kering bagelen ini diukur 

menggunakan penggaris. Pengukuran dari daya kembang ini dilakukan sebelum 

dilakukan proofing dan setelah dilakukan pemanggangan.  

V. setengah bola = 4/3πr
3
  

Daya kembang  = V2-V1 

V1= Volume sebelum proofing 

V2= Volume setelah pemanggangan 
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3.6.7 Tekstur (Tingkat Kekerasan) (Indriyani, 2007) 

Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan (hardness) adalah 

Texture Profile Analyzer Merk Shimadzu tipe EZ-Test model SM-500N-168. 

Kondisi pengukuran yang perlu diatur diantaranya adalah kedalaman penekanan 

(15mm) dalam menekan roti kering (60mm/min). Sensor berupa silinder 

berdiameter kira-kira 5mm yang ujungnya runcing. 

Tingkat kekerasan (hardness) roti kering diukur sebagai respon bahan 

terhadap gaya yang diberikan. Hasil pengukuran ini dapat dilihat pada kurva yang 

menyatakan hubungan antara waktu, gaya, dan puncak kurva (F maks) yang 

menunjukkan besarnya usaha maksimal yang diperlukan roti kering untuk 

menahan tekanan sensor. Semakin besar nilai N, maka semakin tinggi tingkat 

kekerasannya. 

3.6.8 Uji Organoleptik (Kartika et al, 1988) 

Uji organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik. Uji hedonik dilakukan 

dengan menggunakan panelis tidak terlatih dari mahasiswa dengan tujuan untuk 

mengetaui tingkat kesukaan konsumen terhadap roti kering. Uji organoleptik 

dilakukan terhadap rasa, warna, aroma, kerenyahan dan tekstur. Pengujian sampel 

menggunakan skala 1-5 yang mempunyai arti: 

a. Rasa : 1. Sangat tidak manis, 2. Tidak manis, 3. Agak manis,  

4. Manis, 5. Sangat manis

b. Warna : 1. Sangat tidak cerah, 2. Tidak cerah, 3. Agak cerah, 4. Cerah, 

5. Sangat cerah

c. Aroma : 1. Sangat tidak kuat, 2. Tidak kuat, 3. Agak kuat, 4. Kuat, 

5. Sangat kuat



32 
 

d. Kerenyahan : 1. Sangat tidak renyah, 2. Tidak renyah, 3. Agak renyah,  

4. Renyah, 5. Sangat renyah 
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Pati Garut 

Penambahan air menjadi suspensi 25% b/v 

Pemanasan pada suhu 70° selama 10 menit 

Pendinginan  pada suhu ruangan selama 1 jam dan 

dilanjutkan suhu 4°C 

Pengeringan (T= 55°C, t=24 jam) 

Penggilingan dan Pengayakan  

mesh 

Pati Garut 

Termodifikasi 

Analisa:  

 Kadar air 

 Kadar abu 

 Kadar Protein 

 Kadar Lemak 

 Kadar 

Karbohidrat 
 

Autoclaving (T=121°C, t= 40 menit) 

Gambar 2.  Diagram Alir Pembuatan Pati Garut Termodifikasi dengan Metode 

Gelatinisasi Retrogradasi (Rahayu, 2014). 

Air 
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Pengadukan II sampai kalis 

Fermentasi (20 menit) 

Pembetukan Adonan 

(Moulding) 

 
Proofing (t=40 menit, T=40°C) 

Pemanggangan (oven)(t=25 

menit, T=150°C) 

Roti Kering 

Pemanggangan (oven)(t=10 menit, 

T=120°C) 

 

Pendinginan roti dan pengirisan 

Tepung terigu : pati 

garut termodifikasi* 

 

Pencampuran I 

Pencampuran dan 

Pengadukan II sampai kalis 

Fermentasi (10 menit) 

Pembentukan Adonan 

(Moulding) 

 
Proofing (t=40 menit, T=40°C) 

Pemanggangan (t=25 menit, 

T=150°C) 

Roti Kering 

Pemanggangan (t=10 menit, 

T=120°C) 

 

Pendinginan roti dan pengirisan 

Analisa: 

 Kadar air 

 Kadar abu 

 Kadar lemak 

 Kadar protein 

 Kadar 

karbohidrat  

 Uji Tekstur 

 Uji 

organoleptik 

(rasa, aroma, 

warna dan 

kerenyahan) 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Roti Kering Bagelen (Arsyaf, 2012 

yang dimodifikasi) 

Uji Daya 

Kembang (V2) 

Keterangan: * = 90 : 80; 80 : 20; 70 : 30 

Uji Daya 

Kembang (V1) 


