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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu penelitian yakni pada bulan Desember 

2014 sampai dengan April 2015. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain pisau, 

penyaring dengan ukuran 80 mesh, cabinet dryer, oven merk WTC Binder E53 No 

89749, beaker glass, blender, buret, panci, kompor, spatula, sendok, timbangan 

analitik merk Pioneer Ohaus PA413, tanur merk Vurnace 48000, lemari asam, 

cawan porselin, desikator, hot plate, mortal-martil, plastik, water bath merk Digital 

Waterbath HH-04, Tensile Strenght Instrument merk Imada ZP-200 N, labu lemak, 

erlenmeyer dan lembar analisa organoleptik.  

3.2.2 Bahan  

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian kali ini ialah biji mangga 

varietas Arumanis dan Gadung yang didapatkan dari Pasar Besar Malang, kentang, 

minyak goreng, HCl pekat, air, aquades, Fehling A, Fehling B, glukosa, natirum 

pyrophospate, sorbitol dan petrolium eter. 

3.3 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan 2 tahap, yakni pada tahap pertama melakukan 

ekstaksi pati dari biji mangga. Selanjutnya pada tahap kedua aplikasi pati 

modifikasi sebagai edible coating pada kentang goreng. Aplikasi ini bertujuan 
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untuk mengetahui pengaruh penambahan pati modifikasi terhadap kandungan 

minyak, air dan tekstur serta penerimaan kentang goreng. 

3.3.1 Penelitian Tahap I 

Kegiatan penelitian diawali dengan persiapan bahan baku yang bertujuan 

untuk mempersiapkan bahan-bahan yang akan diaplikasikan dalam penelitian 

utama. Penelitian tahap I ini bertujuan untuk menyiapkan pati termodifikasi dari 

biji mangga yang nantinya akan diaplikasikan sebagai bahan edible coating pada 

kentang goreng. Biji mangga diperoleh dari pasar besar Malang. Biji mangga 

selanjutnya dibersihkan, dikeringkan, dicacah dan dihaluskan. Selanjutnya 

dilakukan modifikasi pati dari biji buah mangga.  

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial, dengan dua faktor, yaitu : 

Faktor 1 : Jenis Biji Mangga  

A : Arumanis 

G : Gadung 

Faktor 2 : Waktu Pemanasan (T) 

T1 : 30 menit 

T1 : 60 menit 

T2 : 90 menit 

T3 : 120 menit 

Tabel 5. Kombinasi Perlakuan Varietas Biji Mangga dengan Waktu 

Pemanasan 

  T1 T2 T3 T4 

A AT1 AT2 AT3 AT4 

G GT1 GT2 GT3 GT4 

Keterangan : 

AT1 : Biji mangga arumanis dan dipanaskan selama 30 menit 
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AT2 : Biji mangga arumanis dan dipanaskan selama 60 menit 

AT3 : Biji mangga arumanis dan dipanaskan selama 90 menit 

AT4 : Biji mangga arumanis dan dipanaskan selama 120 menit 

GT1 : Biji mangga gadung dan dipanaskan selama 30 menit 

GT2 : Biji mangga gadung dan dipanaskan selama 60 menit 

GT3 : Biji mangga gadung dan dipanaskan selama 90 menit 

GT4 : Biji mangga gadung dan dipanaskan selama 120 menit 

 

3.3.2 Penelitian Tahap II 

Penelitian pada tahap ini merupakan pengujian pati modifikasi yang diperoleh 

dari biji mangga yang kemudian diujikan terhadap kentang goreng. Peran pati 

modifikasi dalam produk tersebut ialah mencegah penyerapan minyak berlebih 

selama proses pengorengan kentang. Adapun percobaan kedua yakni penambahan 

pati modifikasi sebagai edible coating dengan perlakuan sebagai berikut : 

K  : Kentang tanpa perendaman dalam coating 

AT1  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji  

  mangga arumanis yang dipanaskan selama 30 menit 

AT2  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji 

  mangga arumanis yang dipanaskan selama 60 menit 

AT3  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji  

   mangga arumanis yang dipanaskan selama 90 menit 

AT4  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji  

   mangga arumanis yang dipanaskan selama 120 menit 

GT1  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji 

  mangga gadung yang dipanaskan selama 30 menit 
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GT2  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji  

    mangga gadung yang dipanaskan selama 60 menit 

GT3  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji  

   mangga gadung yang dipanaskan selama 90 menit 

GT4  : Kentang dengan perendaman dalam coating pati modifikasi biji  

   mangga gadung yang dipanaskan selama 120 menit 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan atau prosedur aplikasi pati modifikasi dari biji mangga sebagai 

edible coating pada kentang goreng ialah sebagai berikut : 

3.4.1 Ekstraksi Pati 

Ekstraksi pati dilakukan dengan metode yang dikembangkan Purnomo dan 

Winarti (2006) pada beberapa biji buah-buahan yakni biji mangga yang telah 

disortasi dilakukan pencucian. Setelah pencucian dilakukan pemarutan kemudia 

dilakukan ekstraksi dengan penambahan air 1 : 3,5 (b/v), suspensi pati yang 

didapatkan diendapkan selama 12 jam. Setelah proses perendaman, dilakukan 

pemisahan antara suspensi pati dengan air, setelah itu digantikan dengan air dengan 

volume yang sama, lakukan pengendapan kembali selama 12 jam. Proses 

pengendapan terakhir dilakukan dengan menambahkan larutan Natrium piropospat 

sebagai larutan pemutih (sekuestran) yakni dengan takaran 6 gram dalam 1,5 liter 

air. Penggunaan Natrium piropospat bertujuan untuk meminimalisir terbentuknya 

warna kuning kecoklatan setelah pengeringan pada pati biji mangga akibat 

kandungan tanin yang tinggi pada biji mangga. Konsetrasi demikian digunakan 

untuk merendam larutan pati kental sebanyak 1 liter. Proses pengendapan diikuti 

dengan proses pengeringan dengan suhu 50° C selama 6 jam. Ekstrak yang kering 
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dilakukan penggilingan dan diayak dengan ukuran 80 mesh lalu didapati pati biji 

mangga.  

3.4.2 Proses pembuatan pati modifikasi dengan metode kering (Modifikasi 

metode Sari, 1992) 

Pati biji mangga sebanyak 500 gram disangrai di atas kompor pemanas 

dengan suhu berkisar 70-85°C dan dilakukan penambahan HCl dengan cara sprying 

di atas pati biji mangga yang disangrai. Konsentrasi HCl menggunakan satuan 

normalitas didasarkan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (1982) 

yang menyatakan bahwa konsentrasi HCl yang digunakan dalam membuat pati 

modifikasi yakni dekstrin adalah sekitar 0,1 N. Penyemprotan HCl dilakukan 

sampai HCl tercampur homogen. Penyangraian berlangsung sampai waktu yang 

telah ditetapkan sesuai perlakuan.  

3.4.3 Pembuatan Edible Coating dan Aplikasinya pada Kentang Goreng 

(Haryanti, Sustriawan dan Sujiman, 2013) 

Menyiapkan sorbitol dan maltodekstrin, lalu menimbang 1 g maltodekstrin 

dan dilarutkan dalam 100 mL aquades sehingga didapatkan konsetrasi larutan 1% 

(b/v). Selanjutnya ditambahkan sorbitol sebanyak 1% (b/v) dan dilakukan 

pengadukan hingga homogen. Kentang yang telah dikupas kulitnya dipotong 

dengan panjang 4 cm, tebal 1cm dan lebar 1,5cm. Setalah dilakukan pemotongan 

dilakukan perendaman dalam larutan CaCl2 1% selama 20 menit. Setelah 

perendaman dilakukan penirisan, lalu kentang direndam dalam larutan edible 

coating, lalu dilakukan penggorengan dengan suhu didih minyak selama 3-5 menit. 

Selanjutnya melakukan penirisan lalu kentang goreng siap untuk dianalisa.  
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3.4.4 Parameter penelitian 

Analisa yang dilakukan terhadap penelitian atau pengadaan pati modifikasi 

meliputi kadar air, kadar abu, kehalusan atau kelolosan 80 mesh, nilai Dextrose 

Equivalent (DE) dimana keseluruhan parameter disesuaikan dengan standar 

dekstrin (Departemen Perindustrian, 1992 dan 1998). Kemudian pada tahap kedua 

dimana pati modifikasi diaplikasikan sebagai edible coating pada kentang goreng 

dikenai analisa yang meliputi kadar air, kadar lemak, daya patahan dan uji 

organoleptik (kesukaan, aroma, permukaan berminyak dan tekstur). 

3.5 Prosedur Analisa 

Adapun prosedur analisa dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Kadar air (Sudarmaji, 1984) 

1. Menimbang pati modifikasi ditimbang sebanyak 2 g. 

2. Memasukkan pati modifikasi ke dalam cawan porselin yang sebelumnya 

telah ditimbang dan diketahui beratnya. 

3. Memasukkan cawan porselin beserta pati modifikasi kemudian ke dalam 

oven yang diatur suhunya pada 105°C selama 3 jam 

4. Mendinginkan dalam desikator dan menimbang masanya. 

Kadar air = 
(𝑎−𝑏)

𝑎
 × 100% 

Dimana : 

A = berat pati modifikasi awal (g) 

B = berat pati modifikasi setelah dikeringkan (g) 

3.5.2 Kadar abu (Sudarmaji, 1984) 

1. Menimbang pati modifikasi ditimbang sebanyak 2 g 
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2. Meletakkan pati modifikasi ke dalam cawan porselin yang telah diketahui 

beratnya.  

3. Memijarkan dalam muffle furnace dengan suhu 600°C selama 4 jam atau 

sampai semua pati modifikasi jadi abu 

4. Mendinginkan cawan dalam desikator dan ditimbang. 

Kadar abu = 
𝑎

𝑏
 𝑥 100% 

Dimana : A = berat abu (g), B = berat kering pada saat awal (g) 

3.5.3 Kehalusan (lolos saringan 100 mesh) (Dewan Standarisasi Nasional, 1989) 

Prosedur analisa ini dengan cara sejumlah produk pati termodifikasi 

(dinyatakan sebagai A) diayak dengan saringan 100 mesh. Sejumlah yang lolos 

ditimbang (dinyatakan sebagai B).  

Tingkat kehalusan dihitung sebagai berikut :  

Kehalusan =  
𝒃

𝒂
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% 

3.5.4 Nilai dektrose equivalen (DE) 

a. Mencari Nilai Fehling Factor 

1) Menentukan nilai  dextrose  equivalen  diawali dengan  mencari  nilai  

Fehling  factor dengan  cara melarutkan 2,5 gram glukosa dengan  akuades  

sampai  1000  ml. 

2) Mengambil 15  mL larutan dan menambahkan dengan larutan Fehling  A  

dan  B  masing-masing  5  mL.  

3) Memanaskan campuran tersebut hingga mendidih. 

4) Melakukan titrasi dengan  larutan  glukosa  sampai  warna coklat  

kemerahan. 
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5) Mencatat kebutuhan titran sebagai fehling  factor dengan cara: 

FF = Kebutuhan titran (mL) x berat glukosa (g) 

1000 

 

b. Menentukan Nilai DE (Shi et al., 2000) 

1) Membuat larutan starch dengan konsentrasi 10gr/200 ml dari hasil 

pembuatan maltodekstrin sebelumnya dengan basis starch kering. 

Masukkan dalam buret. 

2) Pada 50 ml aquadest ditambahkan masing-masing 5 ml larutan fehling A 

dan B dan 15 ml larutan glukosa. 

3) Mendidihkan larutan diatas, saat mendidih, mentitrasi larutan dengan starch 

sampai berwarna coklat kemerahan. 

4) Mencatat kebutuhan titran lalu menghitung nilai DE dengan cara : 

DE = 𝐹𝐹 ×
100

𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑐ℎ (
𝑔𝑟

𝑚𝑙⁄ ) 𝑥 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛 (𝑚𝑙)
 

3.5.5 Kelarutan dalam Air Dingin (Dewan Standarisasi Nasional, 1992) 

Sebanyak 1 gram produk pati termodifikasi dimasukkan ke dalam labu 

takar 100 ml kemudian ditambahkan aquades sampai tanda tera. Larutan 

disaring dengan kertas saring (larutan A). Disiapkan cawan petri yang telah 

dikeringkan dan diketahui bobotnya (dinyatakan sebagai B1). Sebanyak 10ml 

larutan A dituangkan ke dalam cawan petri dan dikeringkan dalam oven. Bobot 

akhirnya ditimbang (dinyatakan sebagai B2). 

Nilai solubilitas = 
𝐴

𝐵2−𝐵1
× 100% 

3.5.6 Kadar Lemak 

1) Menghaluskan sampel yang akan dianalisis. 
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2) Menimbang sampel halus sebanyak 2 gram lalu memasukkannya dalam 

timbel. 

3) 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. 

4) Menimbang labu lemak dan mencatat beratnya, setelah itu memasukkan 10 

ml pelarut petrolium benzena dalam labu lemak. 

5) Mengekstrak lemak dalam sampel dengan pelarut. Caranya mendestilasi 

pada waterbath suhu  800 C selama 4 jam. 

6) 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. 

7) Mencatat hasilnya dan menghitung kadar lemak dengan rumus : 

Kadar Lemak Kasar (%) =  

3.5.7 Uji Daya Patah (Matz, 2001) 

Disiapkan alat tekstur analyzer dengan memasang plat silinder dengan 

diameter 100mm. Sampel disiapkan, kemudian tempatkan sampel pada alat uji 

tekstur analyzer dengan posisi horizontal. Lakukan proses pengujian dengan alat 

tekstur analyzer.  

3.5.8 Penilaian organoleptik (Soekarto, 1985) 

Penilaian organoleptik menggunakan metode uji kesukaan dengan menilai 

masing-masing atribut yang dimiliki oleh produk dan menggunakan 15 panelis. 

Adapun atribut-atribut yang diamati adalah kesukaan, permukaan berminyak, 
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tekstur dan aroma. Pengujian organoleptik produk terbaik dipilih berdasarkan skor 

tertinggi. 

Tabel 6. Indeks Penilaian Organoleptik Kentang Goreng 

Indeks 

Parameter  

Kesukaan  Aroma  Permukaan 

Berminyak 

Tekstur  

1 Tidak suka Tidak kuat Sangat 

berminyak 

Lunak   

2 Agak suka Agak kuat Berminyak  Agak keras 

3 Suka  Kuat  Agak 

berminyak 

Keras 

4 Sangat suka Sangat kuat Tidak 

berminyak  

Sangat 

keras 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Pati Modifikasi Biji Mangga  

 

Keterangan :  *   = Perlakuan Biji Mangga Varietas Arumanis dan Gadung 

** = Pemanasan selama 30 menit, 60 menit, 90 menit dan 120 menit 
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Gambar 4. Diagram Alir Aplikasi Edible Coating pada Kentang Goreng 

Keterangan :  

= bahan 

= proses 

 

Kentang  
Pati Modifikasi 1gr 

Pengupasan  

Sortasi  

Pemotongan  

1 x 1,5 x 4 cm  

Perendaman dalam 

larutan CaCl2 1% selama 

Penirisan  

Homogenisasi  

Penyalutan  

Penggorengan selama 3 menit 

Penirisan  

Air 100ml 

Sorbitol 1%  

Kentang goreng 

Pengujian : 

1. Kadar air 

2. Kadar lemak 

3. Uji patahan 

4. Uji organoleptik 

 


