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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April 2013 sampai Agustus 2014 di 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) dan Laboratorium Kimia, 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu adalah cabinet dryer, 

oven, loyang, saringan, erlenmeyer, autoclave merk All American Pressure Sterilizer 

Model, pipet ukur, spatula, cawan petri, beaker glass, gelas ukur, hot plate, inkubator 

merk MMM Medcenter, pompa vakum, cawan porselen, timbangan analitik ADAM 

AAA 250 LE, jarum ose, spektrofotometer merk Genesys 20, dan beberapa alat bantu 

lainnya yang diperoleh dari Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tongkol jagung yang 

diperoleh dari desa Tlekung, Kabupaten Malang, Rhizopus oryzae biakan murni yang 

diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi, Universitas Gajah Mada - Yogyakarta, 

aquades, H2SO4, HCl, Na-Borat, K2SO4, alcohol, Na-thiosulfat dan petroleum 

benzene serta bahan–bahan pendukung lainnya yang diperoleh dari Laboratorium 

Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 

yang disusun secara sederhana, dengan dua faktor dan dua kali ulangan. Faktor 

pertama (B) adalah bahan hidrolisis dan non-hidrolisis dan faktor kedua (I) adalah 

jumlah inokulum. Kemudian dilakukan pengamatan pada hari ke-5 dan ke-7. Hasil 

pembahasan disajikan secara deskriptif. 

3.3.1 Faktor ke 1 (Bahan Hidrolisis dan Non-Hidrolisis) 

Penelitian ini dilakukan dengan menghidrolisis bahan tepung tongkol jagung. 

Sampel sebanyak 30 gram dilarutkan dalam aquades 600 mL dilakukan pengaturan 

pH antara 1-2 dengan menambahkan HCl 6%, kemudian sampel dihidrolisis dengan 

hidrolisis asam pada autoclav suhu 121° C selama ± 1,5 jam, setelah dingin dilakukan 

pengaturan pH antara 6-7. Sedangkan untuk bahan non-hidrolisis, sampel 30 gram 

dilarutkan dalam aquades 600 mL, kemudian pengaturan pH antara 6-7. 

3.3.2 Faktor ke 2 (Jumlah Inokulum) 

Penelitian ini bertujuan untuk membedakan jumlah inokulum yang akan 

ditambahkan. R. oryzae ditanam dalam media PDA (Potato Dextrose Agar), 

kemudian diambil 3 ose isolat kapang berumur 1 hari dan ditanam dalam 5 mL media 

PDB (Potato Dextrose Broth). Selanjutnya diambil 1 ose dan 3 ose isolat kapang dari 

media PDB kemudian menghitung jumlah sel yang terdapat dalam 1 ose dan 3 ose 

menggunakan hemositometer, hasilnya 1 ose =  38,125 x 10
5 sel/ml dan 3 ose = 

74,062 x 10
5 sel/ml dan dijadikan sebagai faktor ke 2. 
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Faktor 1 = bahan (B) 

B1 = bahan hidrolisis 

B2 = bahan tanpa hidrolisis 

Faktor 2 = jumlah inokulum (I) 

I1 = 38,125 x 10
5 sel/ml 

I2 = 74,062 x 10
5 sel/ml 

Tabel 1. Jenis perlakuan Bahan dan Jumlah Inokulum 

B I I1 I2 

B1 B1I1 B1I2 

B2 B2I1 B2I2 

Keterangan : 

B1I1 : Bahan hidrolisis dan Jumlah inokulum 38,125 x 10
5 
 

B1I2 : Bahan hidrolisis dan Jumlah inokulum 74,062 x 10
5 
 

B2I1 : Bahan tanpa hidrolisis dan Jumlah inokulum 38,125 x 10
5 

 

B2I2 : Bahan tanpa hidrolisis dan Jumlah inokulum 74,062 x 10
5
 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Adapun prosedur kerja penelitian adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Tahapan Penelitian 

a. Aktivasi kultur starter Rhizopus oryzae 

Rhizopuz oryzae yang telah ditanam dalam media PDA (Potato Dextrose Agar) 

diambil sebanyak 3 isolat yang telah berumur 1 hari dalam 5 mL media PDB (Potato 

Dextrose Broth), kemudian diinkubasikan pada suhu 30 ºC selama 24 jam. Sebanyak 
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1 ose (38,125 x 10
5
) dan 3 ose (74,062 x 10

5
) R.oryzae dimasukkan ke dalam masing-

masing media PDB 5 mL, selanjutnya dimasukkan ke dalam media fermentasi dalam 

erlenmeyer. 

b. Pembuatan Larutan Tongkol Jagung 

Tongkol jagung sebelumnya ditumbuk dan diayak hingga halus. Menimbang 30 

gram tongkol jagung kemudian dihomogenkan dengan aquades 600 mL. Selanjutnya 

sterilisasi larutan tongkol jagung dan diinkubasi selama 24 jam. 

c. Pembuatan Hidrolisat Tongkol Jagung 

Timbang tepung tongkol jagung sebanyak 30 gram, masukkan ke dalam 

erlenmeyer kemudian tambahkan aquades sebanyak 600 mL dan atur pHnya pada 

kisaran 1-2 °C dengan menambahkan HCL 6%. Hidrolisis dengan autoklav pada suhu 

121 °C selama 1,5 jam kemudian didinginkan. Setelah dingin, hidrolisat diatur pH 

antara 6-7 dengan mengunakan buffer sitrat. 

d. Prosedur Kerja Fermentasi Etanol 

Media PDB 5 mL yang sudah berisi inokulum Rhizopuz oryzae sebanyak 38,125 

x 10⁵ sel/ml dan 74,062 x 10⁵ sel/ml dimasukkan ke dalam larutan tongkol jagung 

hidrolisis dan non hidrolisis yang telah diinkubasi selama 24 jam. Fermentasi 

dilakukan dengan menggunakan inkubator pada suhu 30ºC. Pada saat fermentasi 

berlangsung dilakukan pengukuran kadar gula reduksi, pH dan kadar alkohol selama 

5 hari dan 7 hari. 
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3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Pengamatan pH 

1. Menyiapkan sampel ± 2 mL kemudian taruh ke dalam gelas 

2. Menyalakan pH meter dan dibiarkan sampai stabil (15–30 menit) 

3. Membilas elektroda dengan menggunakan aquades kemudian dikeringkan 

dengan tisu 

4. Mencelupkan elektroda pada buffer, biarkan beberapa menit sampai stabil 

5. Mencelupkan elektroda pada media larutan tongkol jagung 

6. Menulis pH yang tertera pada pH meter. 

3.5.2   Penghitungan Kadar Gula Pereduksi 

1. Mengambil 12,5 bahan sampel 

2. Menambahkan 12,5 ml larutan luff scrool 

3. Memanaskan dan menghitung setelah mendidih selama 10 menit 

4. Mendinginkan menggunakan air mengalir 

5. Menambahkan larutan KI 20 % sebanyak 7,5 mL 

6. Menambahkan larutan H2SO4 26 % sebanyak 12,5 mL 

7. Menambahkan amilum 3 tetes 

8. Mentitrasi dengan natiosulfat 0,1 N 

 ∆ Volume titran = volume titran blanko – volume titran sampel 

 Hasil dari ∆ Volume titran dicari dalam tabel Sudarmadji, kemudian dihitung 

 

3.5.3 Pengukuran Kadar Etanol 

1. Memilih panjang gelombang yang akan digunakan 
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2. Mengatur jaraum skala sampai menunjukkan transmittance nol 

3. Mengisi tabung sampel dengan aquades sampai tanda garis 

4. Memasukkan tabung tersebut ke tempat yang tersedia pada spektrofotometer, 

tanda garis pada tabung harus tepat berada pada tanda garis pada tempat sampel 

5. Memutar jarum skala hingga menunjukkan transmitance 100% 

6. Mengisi tabung sampel yang akan diteliti 

7. Mengeluarkan tabung pada tahap nomer 5 dan mengganti dengan tabung sampel 

yang akan diteliti 

8. Trasmittance atau optical dencity dapat langsung dibaca hasilnya 

3.5.4 Penentuan Jumlah Bakteri (Hemositometer) 

1. Membersihkan permukaan hitung hemositometer dengan secarik kertas lensa 

yang telah dibasahi dengan setetes air suling 

2. Meletakkan kaca tutup hemositometer di atas permukaan hitung hemositometer 

3. Mengocok suspensi sel jamur baik – baik, jaga agar sumbat tabung tidak basah, 

dengan menggunakan pipet Pasteur ambil suspensi sebanyak 0,1 sampai 0,5 ml. 

Pengambilan suspensi dengan pipet pasteur dapat dilakukan dengan cara 

memasukkan pipet tersebut ke dalam suspensi lalu menutup lubang pangkal pipet 

dengan telunjuk 

4. Dengan cermat taruh ujung pipet Pasteur pada lekukan berbentuk V pada tepi 

kaca tutup hemositometer dan biarkan ruang hemositometer terpenuhi suspensi 

secara kapiler. Usahakan agar tidak ada cairan masuk di antara kaca tutup yang 
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sebenarnya harus berukuran tepat 0,1 mm. Bila sampai terjadi hal demikian, 

maka seluruh prosedur harus diulang 

5. Taruhlah hemositometer di atas pentas mikroskop dengan hati – hati. Amati 

dengan objektif kekuatan rendah dan hitung jumlah sel yang terpadat pada 80 

buah kotak kecil yang terletak di dalam kotak bagian tengah yang berukuran 1 

mm
2 

itu 

6. Cara menghitung, seluruhnya ada sembilan area, masing – masing berukuran 1 

mm
2
. Kotak yang ditengah, kesemua sisi dibatasi dengan garis ganda, juga 

berukuran 1 mm
2
 dan akan dibagi menjadi 25 kotak besar. Setiap kotak besar 

dibagi menjadi 16 kotak kecil, dengan demikian di dalam kotak tengah tersebeut 

seluruhnya terdapat 400 kotak kecil (25 x 16) 

7. Contoh perhitungan : Jika menurut pengamatan terdapat 500 sel jamur di dalam 

80 kotak kecil, maka jumlah sel jamur yang terdapat di dalam setiap ml suspensi 

asal dapat dihitung dengan cara berikut: 

- 80 kotak kecil mempunyai luas 0,2 mm
2
, jadi di dalam setiap mm

2
 terdapat 

500 x 5 atau 2500 sel 

- Kedalaman cairan dibawah hemositometer 0,1 mm, maka volume cairan yang 

tercakup oleh kotak berukuran 1 mm
2 

adalah 0,1 mm
3
, artinya terdapat 2500 

sel/0,1 mm
2 

– 1 ml = 1 cm
3 

1000 mm
3
, maka jumlah sel jamur yang terdapat 

dalam suspensi asal adalah 2,5 x 10
7
 sel/ml. 
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3.6 Analisi Data 

Data hasil pengamatan dianalisis lebih lanjut dengan Analysis of Variant 

(ANOVA). Bila perlakuan terdapat beda nyata, dilanjutkan dengan uji Duncan’s 

Multiple Rage Test (DMRT) pada taraf 5% untuk mengetahui letak perbedaan 

pengaruh perlakuan. 
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Gambar 1. Proses Pembuatan Tepung Tongkol Jagung 
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Gambar 2. Proses Pembuatan Larutan Tongkol Jagung 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Hidrolisat Tongkol Jagung 
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Gambar 4. Proses Fermentasi Tongkol Jagung dengan Rhizopus oryzae 
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