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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan dan 

laboraturium Nutrisi Peternakan, Fakultas Pertanian Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) pada bulan September 2016 sampai Januari 2017.  

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah pisau, baskom, 

pengering kabinet, pencetak mie merk “Atlas Marcato”, panci, kompor, ayakan 80 

mesh, blender merk “Panasonic”, sendok, oven merk “Kirin” timbangan analitik 

merk “AND Tipe AND 200”, desikator merk “Iwaki“, cawan porselin, spatula, 

beaker glass merk “Herma” 25 ml, 50ml, 100ml, labu lemak merk “Duran” 50 ml, 

soxlet, tabung reaksi merk “Iwaki”, Waterbath merk “Memmert” Tipe W – 150”, 

pipet volume merk “Iwaki”  5 ml, 10 ml, gelas ukur merk” Herma”25 ml, 50 ml,  

100ml, pipet tetes, labu alas datar merk “Herma” 250 ml, pendingin balik, buret dan 

statif, pompa vakum merk “Gast” corong pemisah, tanur Merk “ Ney Tipe M-525 

Series II, oven merk “Memmert UM-400” dan lemari Asam. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan  mie kering adalah  umbi ganyong 

putih yang diperoleh dari pasar Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa 

Timur, tepung terigu merk “Cakra Kembar”, minyak goreng merk “Bimoli”, garam 

merk “Kapal”, telur, CMC dan Soda Abu yang didapatkan dari Toko Kimia 

“Makmur Sejati”. Bahan yang digunakan untuk analisa adalah aquadest, aluminium 

foil, kertas saring merk Whatman nomor 41, HCl 0,02 N, NaOH 40%, H2SO4, 
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NaOH,indikator phenolphlatein, zink, tablet Kjedahl, petroleum benzen, dan  tissu 

roll. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak 

kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial, terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu 

faktor 1 proporsi tepung terigu dan tepung ganyong dengan 4 level sedangkan 

faktor 2 persentase soda abu dengan 4 level, dengan variasi kombinasi sebagai 

berikut:  

Faktor 1 : Proporsi tepung terigu : tepung ganyong 
T1 = 60%   : 40% 
T2 = 40%   : 60% 
T3 = 20%   : 80% 
T4 = 0%     : 100% 
 
Faktor 2 : Persentase  soda abu (m/m) 
S1= 0% 
S2= 0,25% 
S3= 0,50% 
S4=  0,75% 
 
Dari kombinasi kedua faktor tersebut, maka diperoleh 16 kombinasi perlakuan. 

Tabel 6. Kombinasi jumlah Tepung umbi ganyong dengan jumlah soda abu 

Jenis     Formulasi 
Perlakuan Awal           S1    S2    S3  S4 
T1              T1S1              T1S2             T1S3            T1S4 
T2              T2S1              T2S2             T2S3            T2S4 
T3              T3S1              T3S2             T3S3            T3S4  
T4              T4S1                T4S2             T4S4            T4S4 
Sumber: Data Primer diolah (2016) 

Keterangan: 

T1S1 = tepung umbi ganyong 40% dan soda abu 0% 

T1S2 = tepung umbi ganyong 40% dan soda abu 0,25% 

T1S3 = tepung umbi ganyong 40% dan soda abu 0,50% 
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T1S4 = tepung umbi ganyong 40% dan soda abu 0,75% 

T2S1 = tepung umbi ganyong 60% dan soda abu 0% 

T2S2 = tepung umbi ganyong 60% dan soda abu 0,25% 

T2S3 = tepung umbi ganyong 60% dan soda abu 0,50% 

T2S4 = tepung umbi ganyong 60% dan soda abu 0,75% 

T3S1 = tepung umbi ganyong 80% dan soda abu 0% 

T3S2 = tepung umbi ganyong 80% dan soda abu 0,25% 

T3S3 = tepung umbi ganyong 80% dan soda abu 0,50% 

T3S4 = tepung umbi ganyong 80% dan soda abu 0,75% 

T4S1 = tepung umbi ganyong 100% dan soda abu 0% 

T4S2 = tepung umbi ganyong 100% dan soda abu 0,25% 

T4S3 = tepung umbi ganyong 100% dan soda abu 0,50% 

T4S4 = tepung umbi ganyong 100% dan soda abu 0,75% 

3.4  Prosedur Penelitian 

3.4.1 Proses Pembuatan Tepung Ganyong 

  Proses pembuatan tepung ganyong diawali dengan pemilihan umbi ganyong 

kisaran umur 8-10 bulan, dilakukan proses pencucian umbi dan dikupas dari 

kulitnya. Umbi ganyong yang telah dibersihkan dari kulitnya dilakukan pengirisan 

dengan ketebalan 3-5 mm dan direndam dalam larutan Na-bisulfit konsentrasi 0,1% 

dan dilakukan penirisan. Selanjutnya ditata dalam loyang dan dikeringkan dalam 

pengering kabinet selama 2 hari dengan suhu 500 C. Hasil Pengeringan umbi 

ganyong digiling hakus dengan blender lalu diayak dengan ayakan 80 mesh dan 

tepung ganyong siap untuk digunakan. Diagram alir pembuatan tepung ganyong 

dapat dilihat dalam Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Tepung Ganyong (Ratnaningsih, 2010) 

Keterangan :    = Bahan 

   = Proses 

Pengupasan 

Melarutkan dengan Na-Bisulfit 
0,1% 

(t= 15 menit) 

Pencucian 

Pengirisan (3-5 mm) 

Kulit umbi 

Air kotor dan 
kotoran 
(tanah) 

Air bersih  

Tepung 
ganyong 

Umbi ganyong 

Penirisan 

Pengeringan (T=500 C t= 48 jam) 

Penghalusan 

Pengayakan (80 mesh) 

Analisa :  
Kadar air, Kadar abu, Kadar protein, 
kadar lemak, kadar serat pangan, 
kadar karbohidrat 
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  3.4.2  Pembuatan Mie Kering 

Proses pengolahan mie kering sebenarnya hampir sama dengan mie instan. 

Pada mie kering terjadi proses pengeringan untuk mengurangi kadar air mie hingga 

10-12%., sedangkan proses pengolahan mie instan umumnya dengan digoreng dan 

dilengkapi oleh bahan tambahan seperti bumbu, cabe, kecap, minyak, dan sayuran 

kering sehingga mudah dihidangkan dengan segera. Mie kering mempunyai daya 

simpan yang lebih lama tergantung dari kadar air dan cara penyimpanannya. 

Selama kemasannya masih tertutup rapat, mie kering dapat disimpan selama 6-12 

bulan. 

Pembuatan mie kering didasarkan pada resep yang didapatkan kemudian 

dimodifikasi adalah bahan yang digunakan ditimbang sesuai proporsi dan 

persentase yang ditetapkan sesuai yang dibutuhkan kemudian dilakukan 

pencampuran garam 2 gram, CMC 1 gram, telur 12,5 gram, dan air secukupnya.  

Setelah adonan kalis, didiamkan selama 10 menit. Selanjutnya dilakukan 

pembentukan lembaran dan pencetakan untaian mie menggunakan alat noodle 

maker. Setelah pembentukan mie, dilakukan pengukusan selama 15 menit. Pada 

proses selanjutnya mie dikeringkan dalam oven dengan suhu 600C selama 3 jam. 

Mie kering yang dihasilkan kemudian dilakukan analisa  kimia meliputi kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar lemak,kadar serat kasar, kadar karbohidrat, analisa 

fisik meliputi KPAP dan DSA  dan organoleptik meliputi rasa, warna, aroma, dan 

tekstur. Diagram alir pembuatan mie kering disajikan dalam Gambar 5. 
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Mie Kering ( modifikasi Fadlilah, 2005) 

Keterangan :    = Bahan     *) Proporsi    (60%, 40%, 20%,0%) 

= Proses   **) Proporsi    (40%, 60%, 80%, 100%) 

    ***) Persentase (0%, 0,25%, 0,50%, 0,75%) 

Pengeringan 

(T=600 C, t= 3 jam) 

Didiamkan (t=10 
menit) 

Pembentukan lembaran  

Pencetakan untaian mie  

Pendinginan  

Mie Kering 

 
Analisa: 
Kadar air 
Kadar Abu 
Kadar Protein 
Kadar Lemak 
Kadar Serat kasar 
Kadar karbohidrat 
KPAP 
DSA 
Organoleptik (Warna, 
Aroma, Rasa, Tekstur) 

 

Pencampuran bahan 

Pengukusan 

(T= 1000 C, t=15 menit) 

 

Tepung terigu * 

Tepung Ganyong **, 
Soda abu ***, Air, 

secukupnya, garam 2 
g, telur 12,5 g, CMC 1 

g  
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3.5 Prosedur Analisis 

3.5.1 Analisa Kadar air (Sudarmadji, dkk., 1997) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 1-2 g dalam cawan porselin yang telah diketahui 

beratnya. 

2. Sampel yang sudah ditimbang kemudian dioven pada suhu 100oC selama 3-5 

jam. 

3. Kemudian didinginkan dalam esikator dan ditimbang. 

4. Sampel dipanaskan kembali dalam oven selama 30 menit serta didinginkan 

dalam esikator dan ditimbang. 

5. Perlakuan diulang sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-

turut kurang dari 0,2 mg), dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. 

Kadar Air (%) =  
berat awal − berat akhir

berat bahan awal
 x 100% 

3.5.2 Analisa Kadar Abu (AOAC, 1995) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 gr dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah 

diketahui bobotnya. 

2. Cawan tersebut dimasukkan dalam tanur pada suhu 600oC selama kurang lebih 

4 jam atau sampai diperoleh abu berwarna putih. 

3. Cawan didinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang berat cawan 

tersebut. 

4. Menghitung kadar abu sampel tersebut dengan rumus : 

Kadar Abu (%) =  
berat abu

berat sampel
 x 100% 

 

3.5.3 Analisa Kadar Protein, metode semi kjeldahl (Sudarmadji dkk, 1997) 
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1. Sampel ditimbang sebanyak 0,2 g dan dimasukkan ke dalam labu  

2. Katalisator sebanyak 1 g dimasukkan ke dalam labu dan 2 ml asam sulfat pekat 

3. Sampel didekstruksi, mula-mula dengan suhu rendah sampai tinggi (450oC) dan 

dilakukan dalam lemari asam selama 2-3 jam (larutan sampai jernih). 

4. Sampel yang sudah didekstruksi didinginkan dan ditambahkan aquadest 15 ml. 

5. Sampel dimasukkan ke dalam alat destilasi dan ditambahkan NaOH 40% 

sebanyak 15 ml, dipanaskan selama 15 menit 

6. NH3 yang terbentuk ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi 5 ml asam borat. 

7. Larutan dalam erlemenyer dititrasi dengan HCl 0,02N sampai terjadi perubahan 

warna hijau muda menjadi ungu muda. Dicatat volume HCl yang dipakai 

Perhitungan N Total (%) = 
(ml HCl sampel−ml HCl blanko) x 100% x 14,008

g contoh x1000
   

        Kadar Protein (%)  =  N Total x Faktor 

Keterangan 

Fk = Faktor koreksi (Fk makanan ringan (6,25) 

3.5.4 Analisa kadar lemak, Metode soxhlet ( Sudarmadji dkk, 1997) 

Cara kerja analisa kadar lemak adalah sebagai berikut : 

1. Bahan ditimbang sebanyak 2 g, kemudian dibungkus dalam kertas saring dan 

dimasukkan ke dalam tabung ekstraksi soxhlet dalam timble 

2. Air pendingin dialirkan dalam kondensor 

3. Ditambahkan pelarut petroleum eter sebanyak 10 ml dalam tabung ekstraksi 

soxlet dan dipasang pada alat destilasi hingga mendidih 

4.  Petroleum ether yang telah mengandung ekstrak lemak dan minyak 

dipindahkan ke dalam botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya 

kemudian uapkan dengan penangas air sampai agak pekat, meneruskan 
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pengeringan dalam oven 100ºC sampai berat konstan. Berat residu dalam botol 

timbang dinyatakan sebagai berat lemak dan minyak. Kadar lemak dapat 

dihitung dengan rumus : 

Kadar Lemak(%) =  
berat lemak (gr)

berat sampel
 x 100% 

3.5.5 Analisa Serat Kasar, metode crude fiber (gravimetri) 
   (Sudarmadji.,dkk,. 1997). 
 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 g dan diekstrak lemaknya dengan soxhlet. 

2. Sampel dipindahkan ke dalam erlenmeyer 600ml dan ditambahkan 200 ml 

larutan H2SO4 mendidih (1,25 g H2SO4 pekat/100 ml = 0,255 N CaCO3) 

kemudian, dipanaskan sampai mendidih  dan ditunggu selama 30 menit. 

3.  menutup dengan pendingin balik, mendidihkan selama 30 menit dihitung 

setelah bahan mendidih. 

4. Suspensi disaring dengan kertas saring dan residu yang tertinggal di dalam 

erlenmeyer dicuci dengan dengan  aquadest mendidih. (Pencucian dilakuan 

sampai air cucian tidak bersifat asam lagi). 

5. Residu dari kertas saring dipindahkan ke dalam erlenmeyer kembali dengan 

spatula dan dicuci kembali dengan larutan NaOH mendidih (1,25 g NaOH/100 

ml = 0,313 N NaOH) sebanyak 200 ml sampai semua residu masuk ke dalam 

erlenmeyer. Didihkan dengan pendingin balik selama 30 menit dihitung setelah 

mendidih. 

6. Residu disaring dengan kertas saring yang diketahui beratnya, sambil dicuci 

dengan larutan K2SO4 10%. Mencuci lagi residu dengan aquades mendidih dan 

kemudian mencuci lagi dengan 15 ml alkohol 95%. 
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7. kertas saring dikeringkan dengan isinya pada Oven dengan suhu 110˚ C sampai 

berat konstan (1 jam), didinginkan dalam desikator dan menimbang serta 

dihitung kadar serat kasar dengan rumus sebagai berikut. 

  Berat residu = berat serat pangan 

3.5.6 Analisa Karbohidrat total (Winarno, 1997) 

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

3.5.7 Analisa Kehilangan Padatan Akibat Perebusan (KPAP dan Daya Serap 

Air (DSA) 

Penentuan KPAP dilakukan dengan cara merebus mie dengan bobot rata-rata 

sampel 13 g dalam 150 ml air selama waktu optimum perebusan dengan lima 

kali ulangan. Waktu perebusan optimum dapat dilihat dengan mengamati mie 

selama proses perebusan sampai mie matang sampai bagian dalam. Mie 

kemudian ditiriskan dan timbang (mA). Mie yang telah ditimbang dimasukan 

dalam oven dengan suhu 105°C sampai diperoleh kering total (mB). KPAP 

dihitung dengan rumus berikut: 

KPAP = 1 − {
bobot sampel setelah dikeringkan

bobot awal (1 − kadar air contoh)
}  × 100% 

Daya serap air dihitung menggunakan rumus: 

DSA =
(mA − mB) − (Mbahan x m awal)

mawal (1 − Mbahan)
 × 100% 

Keterangan : 
Mbahan : kadar air mie kering (%bk)  
mawal : bobot mie kering (g) 

3.5.8 Uji Organoleptik dengan Metode Hedonic Scale Scoring (Masli, 2007) 
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Parameter ujiorganoleptik yang digunakan meliputi rasa, aroma, warna, dan 

tekstur. Metode pengujian yang digunakan adalah metode hedonik (uji kesukaan) 

dengan skala 1-4 yaitu (1) sangat tidak suka, (2) tidak suka, (3) agak suka, (4) suka.. 

3.6 Analisis data 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA 

(Analysis of variance) apabila terdapat perlakuan berpengaruh terhadap parameter 

uji maka akan dilakukan uji lanjut menggunakan BNT 5% dan uji DMRT 

(Duncan’s Multiple Range Test). Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa de 

Garmo untuk menentukan perlakuan terbaik dari semua perlakuan yang digunakan. 

Analisa de Garmo dilakukan dengan mengurutkan variabel menurut prioritas dan 

kontribusi terhadap hasil. Kemudian pada masing-masing variabel diberikan bobot 

nilai sesuai kontribusinya dengan angka relatif 0-1. Bobot nilai ini berbeda 

tergantung dari kepentingan masing-masing variabel yang hasilnya diperoleh 

sebagai akibat perlakuan. Selanjutnya dilakukan penentuan bobot normal dari 

masing-masing variabel dengan membagi bobot variabel dengan jumlah semua 

bobot variabel. Variabel-variabel yang dianalisa dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu kelompok yang terdiri dari variabel-variabel yang semakin besar reratanya 

semakin baik dan kelompok yang semakin besar reratanya semakin jelek. 

Kemudian masing-masing variabel ditentukan nilai efektivitasnya. Setelah dihitung 

nilai efektivitasnya, dilakukan perhitungan terkait nilai hasil dari variabel-variabel 

tersebut, dan kombinasi terbaik dipilih dari kombinasi perlakuan yang memiliki 

nilai hasil tertinggi (De Garmo dan Sullivan, 1984). 


