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III  BAHAN DAN METODE 

3.1      Tempat dan Waktu 

Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai dengan 

bulan Agustus 2015 di Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian dan Laboratorium 

Kimia  Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2       Alat dan Bahan  

3.2.1.   Alat  

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan tepung labu kuning adalah 

alat pengering (kabinet dryer), baskom, saringan, pisau stainlees steel, mesin 

penggiling (blender), dan peniris. Sedangkan alat yang digunakan dalam 

pembuatan bakpao adalah timbangan, sendok takar, loyang, alat kukus, kompor, 

baskom. 

Peralatan laboratorium yang dipakai untuk analisa kimia yaitu timbangan 

analitik merk Pioner GR-200, HPLC, mortal mortil, cawan, lemari asam, alat 

destilasi, water batch merk Digital Thermostat HH-4, oven merk WTC binder, 

tanur merk Vurnace 48000, alat titrasi, erlenmeyer, gelas ukur merk Iwaki Pyrex 

ukuran 10 ml, 100 ml dan 25 ml, labu kdejahl, labu ukur, pipet ukur merk Iwaki 

Pyrex ukuran 10 ml dan 25 ml, beaker glass merk Schott Duran ukuran 250 ml,  

dan 1000 ml, labu lemak, shoxlet, pnetrometer, color reader, timbel, kertas saring, 

bola hisap. 

3.2.2.   Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah labu kuning  dari pasar 

Mergan, labu kuning yang digunakan berumur kurang lebih 4 bulan dengan 

tingkat kemasakan penuh (matang). Bahan yang dipakai dalam pembuatan bakpao 
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yaitu  tepung terigu, tepung labu kuning, margarin, ragi (Saccharomyces 

cerevisiae), gula pasir, putih telur dan bahan untuk analisa kimia yaitu Hcl 0,02 N, 

NaOH 50%, NaOH 0,0313 N, H2SO4, alkohhol 15%, asam borat, petroleum 

benzene, K2SO4 10%, aquades, katalisator. 

3.3       Metode Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) disusun secara sederhana, dengan 7 perlakuan, yang 

diulang 4 kali pengulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah formulasi tepung 

terigu dan tepung labu kuning. Parameter  yang diamati pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Perlakuan Formulasi Tepung terigu : Tepung labu kuning (%) 
F0 100  : 0 
F1 97,5  : 2,5 
F2 95  : 5 
F3 92,5 : 7,5  
F4 90  : 10 
F5 82,5  : 12,5 
F6 85  : 15 

 

3.4.      Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1.   Proses pembuatan tepung labu kuning. 

Proses pembuatan tepung labu kuning yaitu pengupasan buah labu kuning 

dari kulit dan bijinya, kemudian diiris tipis-tipis dengan ketebalan 2-3 mm. Irisan 

tersebut ditata dalam loyang, dan dikeringkan dengan drying cabinet dengan suhu 

50oC selama 27 jam. Labu kuning yang sudah kering dilakukan penghalusan 

kemudian diayak dengan menggunakan ayakan ukuran 60 mesh.  

3.4.2. Proses pembuatan kue Bakpao  

Proses pembuatan kue bakpao ada beberapa tahapan yaitu menimbang  

tepung terigu dan tepung labu kuning sesuai dengan perlakuan penelitian. 
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Menambahkan putih telur, gula pasir dan ragi instan sesuai dengan perlakuan. 

Diaduk sampai adonan tercampur merata (homogen). Pencampuran yang kedua 

menambahakan baking powder, mentega dan air diuleni sampai homogen atau 

kalis dan dilakukan pemeraman pada suhu ruang selama ±2-3 jam. Menimbang  

adonan seberat 20-30 gram kemudian adonan tersebut dibulatkan lalu dilakukan 

pemeraman kembali pada suhu ruang selama 10 menit. Pengukusan adonan  

dilakukan selama kurang lebih 20-30 menit. Bakpao yang telah matang diangkat 

muai volume (daya kembang), analisa tekstur, analisa warna.  Analisa sifat Kimia 

meliputi uji protein, total karoten, lemak, kadar air dan kadar abu, serat kasar, β-

karoten. Uji organoleptik meliputi, rasa, aroma,warna dan tekstur bakpao. 

3.5.    Analisis Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan diolah dengan 

menggunakan alat bantu statistik ANOVA, dan untuk uji lanjut dari setiap 

perlakuan menggunakan Duncan’s. 

3.6       Prosedur Analisis 

3.6.1.   Analisa  kadar air (Sudarmadji, dkk, 1997) 

1. Mengeringkan botol timbang pada oven 100ºC selama 30 menit 

2. Menghaluskan sample, kemudian menimbang sample 1-2 g dalam botol 

timbang 

3. Mengeringkan pada oven 100-105ºC selama 3-5 jam 

4. Mendinginkan dalam desikator sekitar 10 menit 

5. Menimbang beratnya 

6. Memanaskan lagi dalam oven selama 30 menit 

7. Menimbang beratnya  
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8. Mengulangi sampai diperoleh berat konstan (selisih kurang dari 0,2 mg) 

9. Perhitungan 

    Kadar air =
����� ���

����� ������
�100%                                            

3.6.2.   Analisa  kadar abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

1.    Menimbang cookies lebih kurang 2 g sampai 10 g dalam krus porselen 

yang kering dan yang telah diketahui beratnya  

2.    Kemudian memijarkan dalam muffle sampai diperoleh abu berwarna 

keputih-putihan. 

3. Memasukkan krus porselen dan abu kedalam eksikator dan menimbang 

berat abu setelah dingin.  

4. Menentukan persen abu berdasar berat kering bahan. 

  Kadar Abu (%) =
����� ���

����� �����
�100%           

3.6.3. Analisa  protein (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Menimbang sampel sebanyak 0,2-1 gram. 

2. Memasukkan sampel ke dalam labu kjeldahl. 

3. Selanjutnya menambahkan 1 pucuk sendok kecil katalisator, dan 2 ml 

asam sulfat pekat. 

4. Kemudian mendestruksi, mula-mula dengan suhu rendah sampai tinggi 

(450 oC) dan dilakukan dalam lemari asam selama 2-3 jam (larutan sampai 

jernih). 

5. Kemudian mengangkat dan mendinginkan, menambahkan aquades 15 ml. 

6. Memasang alat pada destilasi kemudian menambahkan NaOH 40 % 

sebanyak 15 ml, dipanaskan selam 15 menit. 
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7. Menampung NH3 yang terbentuk dalam erlenmeyer yang berisi 5 ml asam 

borat. 

8. Meniriskan larutan dalam erlenmeyer dengan HCl 0,02 N sampai terjadi 

perubahan warna hijau muda menjadi ungu muda. 

9. Mencatat volume HCl yang dipakai 

N total (%) =
�� ��� � � ��� � ��,���

����� ������
�100%  

3.6.4.   Analisa  lemak (Sudarmadji, 2003) 

1. Menghaluskan sampel yang akan dianalisis. 

2. Menimbang sampel halus 2 gram dan mengeringkannya dalam oven suhu 

500 C. 

3. Menghaluskan sampel yang kering dan memasukkan sampel kering halus 

dalam timbel. 

4. 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. 

5. Menimbang labu lemak dan mencatat beratnya, setelah itu memasukkan 

10 ml pelarut petrolium benzena dalam labu lemak. 

6. Mengekstrak lemak dalam sampel dengan pelarut. Caranya mendestilasi 

pada waterbath suhu ± 85o C selama ± 2 jam, tergantung kadar lemak 

bahan. 

7.  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. 

8.  Mencatat hasilnya dan menghitung kadar lemak dengan rumus : 
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 Kadar Lemak Kasar (%) = 
����� �����

����� �����
�100% 

3.6.5.   Analisa serat kasar (Sudarmadji, dkk., 1990) 

1. Menghaluskan bahan sehingga dapat melalui ayakan diameter 1 mm dan 

campurlah baik-baik. Kalau bahan tak dapat dihaluskan, hancurkan sebaik 

mungkin. 

2. Menimbang 2 gram bahan kering dan ekstraksi lemaknya dengan soxhlet. 

Kalau bahan sedikit mengandung lemak, misalnya sayur-sayuran, gunakan 

10 gram bahan, tidak perlu dikeringkan dan diekstraksi lemaknya. 

3. Memindahkan bahan kedalam erlenmeyer 600 ml. Kalau ada tambahkan 

0,5 gram asbes yang telah dipijarkan dan 3 tetes zat anti buih (antifoam 

agent). 

4. Menambahkan 200 ml larutan H2SO4 mendidih (1,25 gram H2SO4  

pekat/100 ml= 0,255 N H2SO4, dan tutuplah dengan pendingin balik, 

didihkan selama 30 menit dan kadangkala digoyang-goyangkan. 

5. Menyaring suspensi melalui kertas saring dan residu yang tertinggal dalam 

erlenmeyer, dicuci dengan aquades mendidih. Cucilah residu dalam kertas 

saring sampai air cucian tidak bersifat asam lagi (uji dengan kertas 

lakmus). 

6. Memindahkan secara kuantitatif residu dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer kembali dengan spatula, dan sisanya dicuci dengan larutan 

NaOH mendidih (1,25 gram NaOH/100ml=0,313 N NaOH) sebanyak 200 

ml sampai semua residu masuk ke dalam erlenmeyer. Didihkan dengan 

pendingin balik sambil kadang kala digoyang-goyangkan selama 30 menit. 
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7.  Menyaring melalui kertas saring kering yang telah diketahui beratnya atau 

krus Gooch yang telah dipijarkan dan diketahui beratnya, sambil dicuci 

dengan larutan K2SO4 10 %. Cuci lagi residu dengan aquades mendidih 

dan kemudian dengan 15 ml alkohol 95%. 

8.    Mengeringkan kertas saring atau krus dengan isinya pada 110o C sampai 

berat konstant (1-2 jam), dinginkan dalam desikator dan timbang. Jangan 

lupa mengurangi berat asbes, kalau digunakan. 

  Berat residu – berat serat kasar 

3.1.6. Analisa  Kadar β-karoten Metode HPLC ( Darmajana, 2004) 

1. Menyiapakan bahan 10 gram 

2. Menambahkan NaCl 1% sebanyak 1 ml 

3. Menambahkan pyrogallol 3% dalam etanol 30 ml 

4. Menghomogenkan larutan kemudian, menambahkan KOH 60% sebanyak 

3 ml 

5. Menginkubasi dalam water batch 56o C  selama 20 menit 

6. Menambahkan NaCl 1% sebanyak 23 ml 

7. Menambahkan 2-propanol 6 ml 

8. Menambahkan ethyl Acetat (1) : n-hexan (9) 15 ml (3x ulangan) 

9. Sentrifuse V=3000 rpm, selama 5 menit (3x ulangan) 

10. Mengambil bagian atas, memasukkan kedalam labu evaporator 100 ml, 

lalu dilakukan  evaporasi pada suhu 40oC 

11. Membilas dengan etanol 99,55% 

12. Proses Mess-up ke dalam labu takar 5 ml, dengan etanol 99,5% 

13. Memasukkan sampel ke dalam HPLC, V : 20 µL, Rt : 8 menit 
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14. Menghitung β-karoten dengan rumus berikut : 

     β–karoten (µg/100g)= 
���� ����� ������ � ����������� ������� � ��� � ������ ������

���� ����� �������� � ����� ������
 

3.1.7. Rendemen (Sudarmadji dkk., 1997). 

         Rendemen tepung labu kuning diperoleh dari perbandingan antara berat 

tepung yang dihasilkan dengan berat awal bahan baku (labu kuning segar). 

1.  Menimbang berat awal bahan baku (labu kuning segar) 

2. Menimbang produk akhir yang dihasilkan (tepung labu kuning) 

3. Perhitungan rendemen sebagai berikut 

 Rendemen : %100
awalBarat 

akhirBerat 
x  

3.6.8     Pengukuran Warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

Menentukan skala colour reader berdasarkan standart warna yang telah 

ditentukan dengan alat colour reader tipe CR 10 merk Konica Minolta dengan 

tahapan sebagai berikut: 

Siapkan sampel, hidupkan colour reader, tentukan target pembacaan (L, 

a+ ,b+) dan ukur warnanya. 

Keterangan:    L = parameter kecerahan (lightness) 

a+ = tingkat kemerahan 

b+ = tingkat kekuningan 

3.6.9.   Pengukuran Tekstur (kekerasan) Metode Penetrometri (Sumarmono, 

2012 dalam Purukan, 2013) 

1. Penetrometer disiapkan pada tempat yang datar dan pasang jarum, 

kemudian ditambah pemberat (weight) 50 gram pada penetrometer. 
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2. Dicatat berat jarum (needle), test rod (plunger), dan pemberat. Sampel 

bakso disiapkan dan diletakan pada dasar penetrometer sehingga jarum 

penunjuk dan permukaan sampel tepat bersinggungan dan jarum pada 

skala menunjukan angka nol.  

3. Tuas (lever) penetetrometer ditekan selama 1 detik. Selanjutnya dibaca 

dan dicatat skala pada alat yang menunjukan kedalaman peneterasi jarum 

kedalam sampel.  

4. Kekerasan/kelunakan bakso adalah b/a/t dengan satuan mm/gr/dt. 

Prinsipnya semakin kecil nilai yang didapatkan maka tingkat kekerasan 

semakin besar. 

3.6.10.  Pengukuran daya kembang ( Supryitno dkk,1988) 

1. Menyiapkan wadah dimana sampel yang akan diuji dapat masuk dalam 

wadah tersebut. 

2. Masukkan jejawut kedalam wadah hingga penuh  rata dengan permukaan) 

lalu ukur volumenya dengan gelas ukur. 

3. Msukkan bakpao mentah pada wadah lalu ratakan permukaan jejawut 

hingga rata permukaan wadah. 

4. Banyaknya jejawut yang tumpah merupakan volume dari bakpao mentah 

dan uur dengan menggunakan gelas ukur. 

5. Lakukan pekerjaan seperti diatas untuk bakpao setelah dikukus 

Daya kembang = %100



a

ab
 

Keterangan :     a= Volume sebelum dikukus (cm3) 

b= Volume setelah dikukus (cm3) 
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3.6.11.   Analisa Organoleptik (Kartika dkk., 1987) 

Pengujian organoleptik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

kesukaan, tekstur, dan kenampakan. Uji organoleptik dilakukan terhadap 15 

orang panelis. 

1. Rasa 

Pengamatan terhadap rasa dilakukan dengan 10 orang panelis yang 

diminta untuk menilai kesukaan terhadap kue bakpao berdasarkan skor yang 

ditentukan, yaitu: 1. Sangat tidak Enak; 2. Tidak Enak; 3. enak; 4. Sangat Enak. 

2. Aroma 

Pengamatan terhadap aroma dilakukan dengan 15 orang panelis yang 

diminta untuk menilai kemenarikan biskuit berdasarkan skor yang ditentukan, 

yaitu: 1. Sangat tidak suka; 2. Tidak suka; 3. Agak suka; 4. Suka; 5. Sangat suka. 
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Gambar 5. Diagram alir pembuatan tepung labu kuning ( Anggrahani,dkk.,2000) 
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Gambar 6. Diagram alir pembuatan Bakpao 

putih telur, gula pasir, 
ragi 

baking 
powder,mentega dan 

air 

Tepung terigu dan 
tepung labu kuning 

Pencampuran I 

Pemeraman 
 (T: ruang, t:2-3 jam ) 

Pencampuran II 

Penimbangan seberat  
30-40 gr  

Alasi adonan dengan kertas 
roti/daun pisang  

Pengukusan  
selama 20-30 menit 

Analisa : 
Warna 
Daya kembang 
Tekstur 
Protein 
Lemak 
Kadar abu 
Kadar air 
Serat kasar 
Beta karoten 
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Pemeraman kembali  
 (T:ruang , t: 10 menit) 
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