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I. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratirium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas 

Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Laboratorium 

Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dan Balai 

Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Kegiatan penelitian ini dimulai pada 

bulan Desember 2015 sampai dengan April 2016. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan roti manis pati garut 

termodifikasi metode gelatinisasi-retrogradasi adalah oven merk Eccell, pisau, 

baskom, loyang, sendok dan mixer. Perlatan yang digunakan dalam analisa kimia 

roti manis pati garut termodifikasi meliputi cawan porcelen, erlenmeyer merk Iwaki 

Pyrex, gelas ukur merk Iwaki Pyrex, labu kjedhal merk Iwaki Pyrex, labu lemak 

merk Iwaki Pyrex, tanur, soxhlet, corong merk Herma, spatula, autoklaf model no. 

1925x nomor seri B0004136, loyang, timbangan analitik merk Ohaus tipe PA413, 

destilator, buret merk Emil England ML , statif, oven merk WTC Binder 7200 tipe 

E53 no. 89749, pinset, timbel, labu ukur merk Iwaki Pyrex , ayakan 80 mesh merk 

Retsch (8 inch DIA x 2 inch), pendingin balik, hot plate merk Maspion S-301 dan 

lemari asam. Alat terakhir adalah Texture Profile analyzer (TPA EZ Test model 

SM-500N-168) merk Shimadzu yang digunakan untuk uji kekerasan roti manis. 

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk adalah pati garut yang 

berasal dari Poncokusumo Malang. Bahan selanjutnya adalah, pati garut  hasil 
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modifikasi metode gelatinisasi-retrogradasi, tepung terigu jenis hard-flour (terigu 

protein tinggi), air, ragi, gula halus, susu bubuk full krim, margarin, kuning telur 

ayam, CMC (Carboxyl Methly Celullose), lesitin dan garam.  

Selain itu, bahan yang digunakan dalam analisa kimia roti manis pati garut 

termodifikasi adalah larutan petroleum benzene p.a, katalisator (K2SO4:HgO 20:1) 

p.a, larutan asam sulfat (H2SO4) 98% p.a, larutan natrium hidroksida (NaOH) 50% 

p.a, asam borat (H3BO3) p.a, metil merah, aquades dan larutan asam klorida (HCl) 

0,02 N p.a. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama proses 

pembuatan pati garut termodifikasi dan tahap kedua pembuatan roti manis dengan 

menggunakan konsentrasi yang berbeda dari substitusi pati garut termodifikasi dan 

Lesitin. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial. 

Penelitian pembuatan roti manis ini disusun dengan dua faktor yaitu faktor pertama 

adalah konsentrasi Pati Garut Termodifikasi dan faktor kedua yaitu konsentrasi 

bahan pengemulsi berupa Lesitin (Lecithins). Masing-masing perlakuan dilakukan 

dengan 3 level dan 3 kali ulangan sehingga jumlah total sampel sebanyak 27. Data 

pengamatan analisa fisik, kimia dan uji organoleptik dianalisis menggunakan 

analisis Sidik Ragam atau Analysis of Variance (ANOVA) untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan. Selanjutnya hasil yang menunjukkan adanya pengaruh 

nyata akan dianalisis uji lanjut menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Secara lebih detail faktor-faktor yang digunakan sebagai perlakuan dalam 

penelitian ini adalah konsentrasi pati garut termodifikasi yang digunakan sebagai 
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substitusi tepung terigu dan konsentrasi lesitin sebagai bahan pengemulsi adalah 

sebagai berikut . 

Faktor I : Konsentrasi Pati Garut Termodifikasi (P) 

P1 : 10% b/b 

P2 : 15% b/b 

P3 : 20% b/b 

Faktor II : Konsentrasi lesitin (L) 

L1 : 0.1 % b/b 

L2 : 0.3% b/b 

L3 : 0.5% b/b 

Dari perlakuan-perlakuan diatas didapatkan 9 kombinasi perlakuan dengan tiga kali 

ulangan yang dijabarkan dalam Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Perlakuan Produksi Roti Manis Substitusi Pati Garut Termodifikasi dengan penambahan 

lesitin.  

 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

3.4.1 Proses Modifikasi Pati Garut Metode Gelatinisasi-Retrogradasi  

Pati garut disuspensikan dalam air (20% b/v) kemudian dipanaskan sambil 

diaduk hingga homogen. Suspensi pati diautoklaf selama 60 menit, pada suhu 

121oC. Setelah itu, suspensi pati didinginkan selama 1 jam pada suhu ruang, lalu 

diretrogradasi melalui pendinginan selama 24 jam pada suhu 4oC. Setelah itu, pati 

dikeringkan, digiling dan diayak 80 mesh. 

  

Konsentrasi Pati Garut 

Termodifikasi (P) 

Konsentrasi Lesitin (L) 

L1 L2 L3 

P1 P1L1 P1L2 P1L3 

P2 P2L1 P2L2 P2L3 

P3 P3L1 P3L2 P3L3 
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Gambar 5. Diagram Alir Proses Pembuatan Pati Garut Termodifikasi  

(Ratnaningsih, 2010) 

  

Suspensi Pati Garut 20% b/v 

Pemanasan 70oC, 10’ 

pengayakan 80 mesh 

 

Pati Garut Modifikasi  

Autoclaving 121oC, 60’ 

Cooling pada suhu ruang  

selama 1 jam 

Penyimpanan 4o C, 24 jam 

Pengeringan 50oC, 28 jam 

penggilingan 

 

Kadar Air 

Kadar Abu 

Kadar Lemak 

Kadar Protein 

KadarSerat pangan 

Kadar Karbohidrat 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Pembuatan Roti Manis (Koswara, 2009)  

Air 45%, Ragi 3%, Gula 25 %, 

Susu Bubuk Full Krim 3%, 

Kuning Telur Ayam5%,  CMC 

(3%) b/b,  

Pati garut termodifikasi : Tepung Terigu 

(10%, 15%, 20%) : (90%, 85%, 80%) 

 

Pencampuran I, t=10’ 

Pencampuran II, t=20’ 

 

Fermentasi I 

T =20-25OC, t =15 menit 

Pembagian adonan @50 gram 

dan di diamkan 10 menit 

Letakkan di atas loyang 

Fermentasi II (Proofing) 

T =40oC, RH = 80-85% 

 

Roti Manis 

 

Garam 1.2%, Lesitin 

(0.1%, 0.3%, 0.5%) b/b, 

Margarin 20%, 

Pemanggangan  

T= 180OC, t= 20 menit 

 

 Kadar Air 

 Kadar Abu 

 Kadar Protein 

 Kadar Lemak 

 Serat pangan 

 Karbohidrat 

 Tekstur (kekerasan) 

 Organoleptik (Rasa, 
Tekstur & Kesukaan) 
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3.4.2 Proses Pembuatan Roti Manis  

Proses pembuatan roti manis diawali dengan mencampurkan semua bahan 

kecuali garam dan margarin diaduk dengan dough mixer dengan kecepatan rendah 

selama ±10 menit, kemudian sisa bahan dimasukkan dan diaduk dengan kecepatan 

tinggi selama ±20 menit atau sampai menjadi kalis. Adonan diistirahatkan selama 

15 menit pada suhu ±20-25 menit dengan ditutup kain dingin kemudian dibuang 

gasnya dengan cara ditekan. Setelah itu, adonan dibagi-bagi dengan berat 50 gram, 

lalu dibulat-bulatkan, diistirahatkan 10 menit di atas meja.  

Adonan yang telah diistirahatkan dilanjutkan dengan ditekan dan dibulat-

bulatkan lagi, dan kemudian disusun di loyang yang telah disemir dengan mentega. 

Mendiamkan adonan hingga mengembang dalam ruang tertutup tetapi lembab 

(proofing, suhu 40oC dan RH 80-85%), selama 40 menit. selanjutnya di oven pada 

suhu 180oC selama ±20 menit sampai warna roti kuning kecoklatan. 

3.4.3 Parameter penelitian 

Parameter penelitian merupakan analisa yang digunakan untuk mengetahui 

hasil uji coba penelitian. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, serat pangan, karbohidrat, daya 

kembang, tekstur (kekerasan) dan organoleptik (rasa).  

1. Kadar Air  

Pengujian kadar air menggunakan metode gravimetri (Sudarmadji dkk, 1997).  

a. Cawan porselen dikeringkan dalam oven selama 30 menit pada suhu 100oC, lalu 

didinginkan di dalam desikator dan ditimbang.  
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b. Sebanyak 1 - 2 g sampel ditimbang, dimasukan kedalam cawan porselen dan 

dikeringkan di dalam oven pada suhu 105-110oC selama 3 -5 jam tergantung 

bahan yang digunakan.  

c. Didinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang. 

d. Setelah diperoleh hasil penimbangan pertama, lalu cawan yang berisi sampel 

tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit setelah itu didinginkan dalam 

desikator selama 15 menit kemudian ditimbang.  

e. Kemudian cawan dan sampel kering ditimbang. 

f. Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

Kadar air (%) = 
Berat awal sampel (g)-Berat akhir (g)

Berat awal sampel (g)
 x 100% 

 

2. Kadar Abu 

Analisa kadar abu (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Bahan dihaluskan dan ditimbang 2 gram pada kurs porselen yang telah 

diketahui beratnya 

b. Dikeringkan dalam muffle pada suhu 500-600oC selama 3 sampai 5 jam 

c. Muffle dimatikan dan di tunggu sampai dingin, dipanaskan dalam oven selama 

15 menit 

d. Dinginkan dalam desikator dan di timbang berat akhir 

e. Kadar abu dihitung dengan rumus : 

Kadar abu (%) =
berat akhir-berat cawan kosong

berat bahan awal
 x 100% 

 

  



33 

 

3. Kadar Lemak 

Kadar Lemak Dengan Metode Soxhlet (Sudarmadji dkk, 1997)  

a. Sampel ditimbang 1 gram dan dimasukkan dalam timbel yang dibuat dari 

kertas saring 

b. Labu lemak berisi pelarut dipasang pada soxhlet dan dihubungkan dengan 

pendingin balik 

c. Diekstraksi selama 4-6 jam, labu lemak diambil dan pelarut diuapkan dalam 

oven dengan suhu 110oC 

d. Berat residu dalam botol lemak dinyatakan dalam berat lemak atau minyak 

e. Perhitungan :  

Kadar lemak (%) =  
berat akhir-berat botol kosong

berat sampel
 x 100 

4. Kadar Protein 

Kadar Protein dengan Metode Kjeldahl ( Sudarmadji dkk,1997 )  

a. Bahan ditimbang 0,1 gram kemudian ditambahkan 1 spatula katalisator 

(K2SO4.HgO 20:1) 

b. Didestruksi dilemari asam sampai jernih 

c. Ditambhakan 25 ml aquades dalam labu kjeldahl, NaOH 50% sebanyak 10 ml 

dan didestilasi 

d. Hasil destilasi ditampung dalam erlenmeyer yang diisi dengan 10 ml asam 

borat dan telah ditambahkan indikator metil merah sampai asam borat menjadi 

hijau muda 

e. Hasil destilasi dititrasi dengan larutan HCL 0,02 N sampai berubah menjadi 

warna ungu 
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f. Perhitungan : 

% N=
(ml HCl x N HCl)x 14,008 x 100

mg sampel
 

% Protein=% N x Faktor Konversi 

5. Kadar Serat pangan 

Pengujian kadar serat pangan (Sudarmadji dkk, 1997) 

a. Menimbang 2-5 g contoh yang telah bebas dari lemak, 

b. Memasukkan dalam erlemenyer 750 ml. 

c. Menambahkan 100 ml H2SO4 1,25%. 

d. Mendidihkan selama 30 menit, mempergunakan pendingin tegak. 

e. Menambahkan lagi 200 ml NaOH 3,25% dan mendidihkan selama 30 menit 

f. Dalam keadaan panas disaring dalam corong Buchner berisi kertas saring yang 

telah diketahui bobotnya (telah dikeringkan pada 105OC selama 30 menit) 

g. Mencuci berturut-turut dengan air panas, H2SO4 1.25%, dan alkohol 90% 

h. Kertas saring beserta isi di angkat dan dimasukkan dalam cawan porselen yang 

diketahui bobotnya 

i. Mengeringkan pada 105oC selama 1 jam hingga bobot konstan 

j. Mendiamkan dalam desikator dan menimbang pada timbangan analitik 

k. Menghitung kadar serat pangan, dengan rumus : 

Kadar serat pangan : 
(A-B-C)X 100%

Berat Contoh
 

Keterangan => A : bobot cawan+kertas saring+isi;  

B : bobot abu + cawan;  

C: bobot kertas saring 
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6. Kadar Karbohidrat 

Uji karbohidrat (SNI 01-2973-1992) dilakukan dengan cara pengurangan 

(by difference), yaitu: 

Kadar karbohidrat =  

100% – (kadar air + kadar protein + kadar lemak + kadar abu)% 

 

7. Uji Kekerasan  

Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan metode analisis profil 

tekstur (Texture Profile Analysis) menurut Ahmad dkk. (2010), yaitu : 

1. Sampel dipotong untuk mendapatkan ukuran seragam dengan bentuk kubik 

berukuran 1,5 cm x 1,5 cm x 1.5 cm.  

2. Sampel ditekan dua kali dengan probe berbentuk silinder no. 35 sampai 

dengan 40% dari ketinggian awalnya pada kecepatan penekanan konstan 

yaitu 1 mm/s. 

3. Parameter TPA kekerasan (hardness) diamati dan dibahas. Kekerasan  

yaitu gaya yang dibutuhkan untuk menekan material sampel.  

4. Dalam pembacaan hasil texture-gram, kekerasan didefinisikan sebagai 

kekuatan puncak selama siklus kompresi pertama (gigitan pertama). 

Kekerasan dinyatakan dalam kgf (kilogram force).  

 

8. Uji Organoleptik (Soekarto, 2013 dalam Hariati, 2015) 

Uji organoleptik merupakan analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi 

dengan menggunakan panel yang bertindak sebagai instrumen atau alat. Alat ini 

terdiri dari orang atau kelompok orang yang disebut panel yang bertugas menilai 

sifat atau mutu produk. Uji organoleptik dilakukan menggunakan metode hedonik 
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dengan skala 1 sampai 4 sesuai dengan kategori uji. Pengujian melibatkan 26 

panelis yang diminta menyatakan penilaiannya terkait produk pada lembar format 

yang telah disediakan.  

Skala uji hedonik rasa terklasifikasi dalam empat penilaian sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Enak 

2 = Tidak Enak 

3 = Cukup Enak 

4 = Sangat Enak 

Skala uji hedonik tekstur terklasifikasi dalam empat penilaian sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Lembut 

2 = Tidak Lembut 

3 = Cukup Lembut 

4 = Sangat Lembut 

Skala uji hedonik kesukaan terklasifikasi dalam empat penilaian sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Suka 

2 = Tidak Suka 

3 = Cukup Suka 

4 = Sangat Suka 

3.4.4 Analisis Data 

Apabila terjadi berbeda nyata atau ada interaksi pada masing-masing perlakuan 

maka data yang sudah diperoleh akan dilanjutkan dengan uji pembeda dengan 

menggunakan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada taraf α = 0.05 (Hanafiah, 2003). 




