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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengolahan dan pengambilan sampel pasta biji kakao (pasta cocoa) 

dilaksanakan di UPH kakao Karangan, Trenggalek pada bulan September 2015 dan 

penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadyah Malang mulai bulan Oktober 2015 sampai November 2015.  

3.2 Bahan dan Alat Penelitian  

3.2.1 Bahan  

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji kakao jenis 

Lindak (bulk cocoa) diperoleh dari Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek yang 

telah difermentasi selama 5 hari, dengan kadar air 7-8 persen dan kadar kulit 18,7 

persen. petroleum ether, H2SO4 (93 – 98% bebas N), Na2SO4 – HgO (20:1), aquades, 

NaOH – Na2S2O3, zink, asam borat, indikator metal merah / metal biru,0,02 HCl, 

DPPH 0,2M, supernatant . 

3.2.2 Alat Penelitian  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Mesin sangrai tipe silinder 

horizontal berputar kapasitas 5-10 kg/bahch, Motor listrik 1 fase tipe JYIA-4 berdaya 

1/2 HP dengan kecepatan putaran 1440 RPM, dengan RPM Reduser (gear box) tipe 

ASS dengan rasio RPM 1:50, Pulley dan sabuk sebagai trasmitor daya, Timbangan 

analitik, Takaran minyak, Ring sampel alumunium, bola hisap, pipet, kertas saring, 

Gelas ukur, timbangan , baskom, sendok, panci, kompor, nampan, mortal, martil, 

desikator, alat ekstraksi soxlhet, timble, pendingin balik, erlenmeyer, 
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pengangas, labu kjeldahl, alat titrasi, spindel, viskometer, tabung reaksi, sentrifuge, 

vortek, kuvet.  

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini dimulai dengan pengeringan dengan kadar air biji kakao 9%, 

diteruskan dengan penyangraian dengan suhu 1100 C – 1200 C, pemecahan kulit biji 

kakao dengan menggunakan mesin Deseller Rpm 60, dilanjutkan dengan pemastaan 

NIB untuk di ekstrak kandungan minyaknya. 

3.3.1 Rancangan Penelitian 

 Rancangan percobaan yang dilakukan dalam penelitian pasta coklat dengan 

subtitusi tepung beras hitam ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan perlakuan subtitusi tepung beras hitam dan pasta coklat dengan formula 

sebagai berikut : 

Perlakuan A = Tepung Beras Hitam 0% : Pasta Coklat 100% 

Perlakuan B = Tepung Beras Hitam 5% : Pasta Coklat 95% 

Perlakuan C = Tepung Beras Hitam 10% : Pasta Coklat 90% 

Perlakuan D = Tepung Beras Hitam 15% : Pasta Coklat 85% 

Perlakuan E = Tepung Beras Hitam 20% : Pasta Coklat 80% 

Perlakuan F = Tepung Beras Hitam 25% : Pasta Coklat 75% 

3.3.2 Proses Pelaksanaan Penelitian 

Buah kakao yang sudah matang dipetik kemudian dibelah untuk diambil 

bijinya. Biji kakao dengan pulpa yang masih menempel difermentasi dalam kotak 

fermentasi kapasitas 40kg dengan suhu 480 C selama 1sampai 5 hari. Fermentasi ini 

menggunakan metode Aerob pada kotak fermentasi yang sudah disetting khusus 
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untuk mempermudah proses fermentasi dan penambahan karung goni untuk menutup 

bagian atas kotak untuk menjaga kontaminasi. 

 Biji kakao yang sudah difermentasi dikeringkan dengan menggunakan 

pengering mekanik bahan bakar gas dengan kadar air biji 9% selama 24 jam. 

Kemudian biji yang sudah kering dilanjutkan dengan sortasi dan grading. Setelah 

proses sortasi dan grading kemudian dilakuakan proses penyangraian menggunakan 

mesing penyangrai kapasitas 60kg pada suhu 1000 C - 1200 C selama 45 menit dan 

dipisahkan kulit arinya dengan menggunakan mesin Deseller. NIB hasil kemudian 

dipasta dengan menggunakan alat pemasta dengan model ulir. 

 Pasta coklat yang sudah melewati tahap proses pemastaan kemudian 

ditambahkan tepung beras hitam yang sudah dihaluskan dengan perlakuan yaitu A = 

Tepung Beras Hitam 0% : Pasta Coklat 100%, B = Tepung Beras Hitam 5% : Pasta 

Coklat 95%, C = Tepung Beras Hitam 10% : Pasta Coklat 90%,  D = Tepung Beras 

Hitam 15% : Pasta Coklat 85%, E= Tepung Beras Hitam 20% : Pasta Coklat 80%, F 

= Tepung Beras Hitam 25% : Pasta Coklat 75%, lalu semua bahan dicampur dengan 

menggunakan mesin koncing hingga membentuk adonan pasta yang homogen dan 

siap cetak. Dinginkan adonan pasta coklat dengan suhu ruang dan lakukan analisa uji 

mutu (kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan karbohidrat), 

Antioksidan, kekentalan, serta uij fisik pasta dengan menggunakan uji organoleptik 

kesukaan terhadap warna, aroma, tekstur, dan rasa pasta.  
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3.3.2.1 Penentuan Kadar Protein (MikroKjeldahl) 

1. Menimbang 1 gram bahan yang telah halus dan dimasukkan kedalam labuk 

jeldahl. Menambahkan 10 ml H2SO4 (93 – 98%bebas N). 

2. Menambahkan 5 gram campuran Na2SO4 – HgO (20:1) untuk katalisator. 

3. Mendidihkan sampai jernih dan dilanjutkan pendidihan sampai 30 menit lagi. 

Setelah dingin, dicuci dingin dalam labu kjeldahl dengan menggunakan 

aquades dan mendidihkan lagi selama 30 menit. Setelah dingin menambahkan 

140 ml aquades, dan ditambahkan 35 ml larutan NaOH – Na2S2O3 dan 

beberapa butiran zink.  

4. Kemudian mendistilasi, distilasi ditampung sebanyak 100 ml dalam 

Erlenmeyer yang berisi 25 ml larutan jenuh asam borat dan beberapa tetes 

indicator metal merah / metilen biru. 

5. Menitrasi dengan 0,02HCl. Total N atau % protein dihitung menggunakan 

rumus: 

Jumlah N Total = ml HCl x N HCl x 14,008 x 100% 

MgSampel 

% Protein = N total x faktor 

Faktorpadaumumnya protein 6,25 

3.3.2.2 Penentuan Kadar Lemak(Soxhlet) 

1. Menimbang 2 gram bahan yang telah dihaluskan kemudian dicampur dengan 

pasir yang telah dipijarkan sebanyak 8 gram dan dimasukkan kedalam tabung 

ekstraksisoxhlet dalam timble. 

2. Mengalirkan air pendinginmelaluikondensor. 
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3. Memasang tabung ekstraksi pada alat distilasi soxhlet dengan pelarut 

petroleum ether secukupnya selama 4 jam. Setelah reside dalam tabung reaksi 

diaduk, ekstraksi dilanjutkan kembali selama 2 jam dengan pelarut yang sama. 

Petroleum yang telah bercampur dengan lemak dan minyak dipindahkan 

kedalam botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya kemudian uapkan 

dalam pengangas air sampai agak pekat. 

4. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100oC sampai berat konstan. 

5. Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai berat lemak dan minyak. 

3.3.2.3 Analisa Metode Viscositas 

1. Sambungkan alat dengan sumber arus listrik 

2. Pilih dan pasang spindle sesuai dengan kekentalan 

3. Tempatkan sampel pada beaker glass 600ml 

4. Masukkan spindel dalam bahan sesuai batas 

5. Atur kecepatan putaran spindle 

6. Baca skala yang ditunjuk dan hitung viscositas yang sebenarnya 

(centipoises = skala x faktor koreksi berdasarkan kecepatan). 

3.3.2.4 Analisa Antioksidan Metode DPPH (Suryanto 2005) 

1. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang 

2. Sampel ditambah etanol 95% sebanyak 25 ml kemudian divortek untuk 

membantu melarutkan sampel 

3. Selanjutnya ekstrak disentrifuge dengan kecepatan 4000 Rpm selama 10 

menit untuk memisahkan ekstrak, diendapkan 
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4. 4 ml supernatant diambil dan kemudian ditambahkan dengan 1 ml larutan 

1,1 –diphenyl-2-picryllhydrazil (DPPH) 0,2M 

5. Dibiarkan selama 10 menit kemudian dalam kuvet dan diukur 

absorbansinya pada panjang gelombang 517nm 

6. Kontrol dilakukan seperti prosedur di atas dengan menggunakan bahan 

larutan 1,1 –diphenyl-2-picryllhydrazil (DPPH) 0,2M 

7. Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentasi 

berkurangnya warna DPPH dengan perhitungan : 

% Aktivitas Antioksidan = 100 x 1 – AbsorbansiSampel 

           AbsorbansiKontrol 

3.3.2.5 Analisa Organoleptik Hedonic Scale 

Uji organoleptik yang dilakukan meliputi warna, aroma, dan rasa. Pengujian 

menggunakan uji skala hedonic yang terdiri dari 5 nilai dengan 5 pernyataan yaitu: 

1. Sangat tidak suka 

2. Tidak suka 

3. Agak suka 

4. Suka 

Pengujian dilakukan dengan menyodorkan samper secara acak 6 macam sampel 

yang masing-masing telah diberi kode yang berbeda kepada 10 panelis. Selanjutnya 

panelis diminta memberi penilaian terhadap sampel sesuai skala hedonic yang ada. 
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3.3.2.6 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam atau 

Anova (Analysis of Variance) pada tingkat kepercayaan α = 0,05. Uji statistik lanjud 

dengan menggunakan TUKEY atau HSD (Honestly Significance Difference) untuk 

perlakuan berbeda nyata. Sedangkan data hasil uji organoleptik dianalisis dengan 

menggunakan uji Hedonic (Hedonic Scale Test). 

 

 

 


