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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Laboratorium Kimia dan Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang. Waktu pelaksanaan dimulai pada Desember 2014 hingga Agustus 2015.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam pembuatan produk adalah timbangan, 

mixer, sendok, kuas, cetakan kue pukis, kompor, panci, gelas, Peralatan 

laboratorium yang dipakai untuk analisa antara lain timbangan analitik (Pioner), 

tabung reaksi, desikator, pipet 1 ml dan 5 ml, oven (WTC binder), kertas saring, 

cawan petri, seperangkat alat titrasi, seperangkat alat destilasi, seperangkat alat 

destruksi, erlemeyer, labu takar 100 ml dan 200 ml, eksikator, buret, botol 

timbang, mikroskop Olymphus cx21 dengan kamera Optileb, pisau kecil, water, 

pendingin balik, soklet, muffle, krus porselen, kain kasa. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan produk adalah ubi jalar 

ungu yang didapatkan dari pasar songgoriti Kota Wisata Batu, tepung terigu 

protein sedang, margarin, gula pasir,santan, ragi, dan air. Bahan-bahan yang 

digunakan untuk analisa adalah metanol, HCl pekat, buffer pH 1, buffer pH 4,5, 

glukosa anhidrat, NaOH, H2SO4, petroleum eter-aseton, petroleumbenzene, 

Na2SO4 anhidrous, aquades, katalisator, asam sulfat pekat, asam borat, asam sitrat, 

KCl, larutan DPPH. 
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3.3 Metode penelitian 

Penelitian ini dirancang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

disusun sederhana yang terdiri dari 9 level, setiap level perlakuan dilakukan 

ulangan 3 kali. 

Tabel 3. Proporsi Pasta Ubi Jalar Ungu dan Tepung Terigu 

Perlakuan Pasta Ubi Jalar Ungu (%) Tepung terigu (%) 
F0 0  100  
F1 10  90  
F2 20  80  
F3 30  70  
F4 40  60  
F5 50  50  
F6 60  40  
F7 70  30  
F8 80  20  
 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Pasta Ubi Jalar Ungu 

 Ubi jalar ungu dikupas kulitnya dengan menggunakan pisau tajam dicuci 

tanpa kulit dengan air mengalir, dipotong dengan diameter ±4,5cm kemudian 

dikukus ± 1 jam pada suhu 80°C ditumbuk hingga halus sehingga menjadi pasta 

ubi jalar ungu, sebelum ditambahkan pada pembuatan kue pukis pasta di 

dinginkan terlebih dahulu. 

3.4.2 Pembuatan Kue Pukis Ubi Jalar Ungu  

 Pembuatan adonan kue pukis dimulai dengan pengocokan telur dan gula 

hingga mengembang, penambahan tepung terigu, pasta ubi ungu, margarin, 

santan, ragi, garam dan bahan lain. Homogenisasi adonan. Adonan yang sudah 

tercampur didiamkan atau difermentasi terlebih dahulu selama ± 30 menit,  



20 
 

kemudian adonan dituangkan dalam cetakan dengan ukuran panjang 20cm dan 

lebar 17cm untuk mendapatkan ukuran dan bentuk yang seragam lalu adonan di 

panggang. 

3.5 Prosedur Analisa Sifat Kimia 

3.5.1 Analisa Kadar Air (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Buatlah bahan menjadi bubuk atau bahan dihaluskan. 

2. Timbanglah botol timbang dan catatlah beratnya. 

3. Timbanglah sampel yang telah berupa bubuk ke dalam botol timbang 

sebanyak 1-2 gram. 

4. Keringkan botol timbang yang telah diisi sampel dalam oven pada suhu 100-

105˚C selama 3-5 jam atau lebih tergantung bahan yang dianalisa. 

5. Botol timbang didinginkan dalam desikator kemudian ditimbang. 

6. Panaskan lagi botol timbang selama 30 menit dan kemudian dinginkan dalam 

desikator dan setelah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang-ulang sampai 

memperoleh berat konstan (selisih penimbangan secara berurutan setelah 

dipanaskan selama 30 menit kurang dari 0,2 mg). 

7. Menghitung kadar air dengan rumus; 

����� ���(%) =  
∗ ����� ���

����� ��ℎ��
 × 100 

keterangan : 

* (berat cawan kosong + berat bahan) – berat akhir setelah pemanasan 

3.5.2 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Cawan pengabuan dibakar dalam tanur kemudian didinginkan 3-5 menit lalu 

ditimbang.  



21 
 

2. Ditimbang dengan cepat kurang lebih 2 gram sampel yang sudah 

dihomogenkan dalam cawan.   

3. Dimasukkan dalam cawan petri pengabuan kemudian dimasukkan ke dalam 

tanur dan dibakar sampai di dapat abu-abu atau sampai beratnya tetap. 

4. Bahan didinginkan kemudian ditimbang. 

 Kadar Abu (%) =
����� ���

����� �����
�100% 

3.5.3 Analisa Kadar Protein (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Ditimbang kurang lebih 0,5 gr sampel. Dimasukkan ke dalam labu khjedhal 

100 ml. 

2. Ditambahkan kurang lebih 1 gr campuran selenium dan 10 ml H2SO4 pekat 

kemudian dihomogenkan.  

3. Didestruksi dalam lemari asam sampai jernih dan dibiarkan dingin, lalu 

dituang kedalam labu ukur 100 ml ambil dibilas dengan aquades. 

4. Dibiarkan dingin kemudian ditambahkan aquadest sampai tanda tera. 

Disiapkan penampung yang terdiri dari dari 10 ml H2BO3 2% tambah 4 tetes 

larutan indicator dalam erlemeyer 100 ml. 

5. Dipipet 5 ml NaOH 30% dan 100 ml aquadest di suling hingga volume 

penampung menjadi kurang lebih 50 ml dibilas ujung penyuling dengan 

aquades kemudian ditampung bersama isinya. 

6. Dititrasi dengan larutan HCl atau H2SO4 0,02 n, perhitungan kadar protein 

dilakukan sebagai berikut; 

% Kadar Protein =  
��������������������,����

����������
�100% 

Keterangan:  

V1 = Volume titrasi 



22 
 

  N = normalitas larutan HCl atau H2SO4 0,02 N 

P  = faktor pengenceraN =100/5 

 

3.5.4 Analisa Kadar Lemak (Sudarmaji dkk., 1997) 

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 ± 850 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 : 

  Kadar Lemak Kasar (%) = 
����������

����������
�100% 

3.5.5 Analisa Kadar Karbohidrat (Sudarmaji dkk., 1997) 

1. Hitung hasil analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein. 
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2. Jumlahkan seluruh hasil analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar 

protein. 

3. Kurangi nilai konstan (100%) dengan hasil penjumlahan dari seluruh hasil 

analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein. 

Rumus Perhitungan :  

Karbohidrat (%) = 100% - (kadar air + kadar abu + kadar lemak + kadar 

protein) 

3.5.6 Analisa Total Antosianin Metode Spektrofotometer (Giusti and 
Wrolstad, 2000) 

 
1. Diawali dengan penimbangan bahan sebanyak 45 gram. 

2. Menghancurkan bahan dengan menggunakan dan menambahkan pelarut 

aquades : asam sitrat (9 : 1) atau 270 ml : 30 gram. Lama penghancuran 

hingga 15 – 20 menit. 

3. Mendiamkan hasil filtrat selama 24 jam pada lemari pendingin dengan suhu 

10 – 12 oC. Menyaring filtrat dengan kain kasa.  

4. Melakukan sentrifiuse selama 10 menit dengan kecepatan 4000 rpm untuk 

memisahkan filtrat dan residu. 

5. Untuk membuat larutan buffer KCl 0,025 M, pH 1,0 dengan cara 

mencampurkan 1,86 g KCl dengan 980 ml aquades dalam beaker. Mengukur 

pH dan mengaturnya sampai 1,0 dengan konsentrasi HCl yang sesuai. 

Dipindahkan dalam wadah 1 L dan ditambah aquades sampai 1 L. 

6. Untuk membuat larutan buffer Na asetat 0,4 M, pH 4,5 dengan cara 

mencampurkan 54,43 g CH3COONa . 3H2O dengan 960 ml aquades dalam 

beaker. Mengukur pH dan mengatur sampai 4,5 dengan konsentrasi HCl yang 

sesuai. Dipindahkan ke wadah 1 L dan ditambah aquades sampai 1 L. 
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7. Penentuan faktor pengenceran yang tepat untuk sampel dengan pengenceran 

menggunakan buffer KCl pH 1,0 sampai absorbansi sampel pada  max 

masuk dalam kisaran linier dari spektrofotometer (absorbansi kurang dari 

1,2). 

8. Penyiapan 2 sampel larutan, satu dengan buffer KCl pH 1,0 dan yang lain 

dengan buffer Na asetat pH 4,5. diencerkan tiap-tiap sampel untuk 

menentukan faktor pengenceran. Biarkan 15 menit agar tercampur merata. 

9. Pengukuran absorbansi sampel pada  max dan 700 nm. 

10. Perhitungan absorbansi sampel dengan rumus: 

A = (Amax – A700)pH 1,0 – (Amax – A700)pH 4,5 

Penentuan Total Antosianin dilakukan dengan: 

1

1000

x

AxMWxDFx
ianinTotalAntos


  

Dimana: Total Antosianin (mg/1000ml) 

ε=   koefisien absorbsivitas = 34300 L/mol dinyatakan sebagai cyanidin-3-

glucoside (MW = 449) 

DF = Faktor Pengencer 

3.5.7 Penentuan Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Sukardi, 2011) 

1. Menghancurkan dan timbang bahan dengan perbandingan antara bahan 

dan pelarut yaitu 1:5. 

2. Mengekstrak bahan dengan pelarut etanol 95% kemudian dihomogenkan 

dengan menggunakan stiler selama 1 jam dan mengendapkan larutan 

selama 24 jam. 

3. Menyaring larutan dengan kertas whatman no.42. 
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4. Memekatkan larutan menggunakan evaporator sampai kering yang 

sebelumnya telah diketahui berat kosong botol evaporator. 

5. Menimbang berat kering ekstrak dan menambahkan etanol 99% hingga 

didapati ekstrak dengan kadar 200 ppm. 

6. Membuat larutan DPPH 7,5765x10-5 mol dalam etanol absolut. 

7. Mengambil larutan DPPH sebanyak 1 ml dan menambahkan dengan 3 ml 

air suling. 

8. Menera absorbansinya pada panjang gelombang 519 nm, maka akan 

diperoleh absorbansi sebesar 0,8. 

9. Untuk menera sampel ambil 1 ml antioksidan ditambahkan 3 ml larutan 

DPPH. Campuran digojog dan ditera dengan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 519 nm. 

10. Menghitung antioksidan dengan rumus: 

%Aktivitas antioksidan = 100 � (1 −
���������� ������ 

���������� �������
 ) 

3.6 Prosedur Analisa Sifat Fisik 

3.6.1 Analisa Mikroskopis 

1. Melepas lensa okuler pada mikroskop. 

2. Pasang optilab mikroskop digital menggantikan posisi lensa okuler. 

3. Melepas pencahayaan mikroskop dan memasang illuminator optilab 

menggantikan pencahayaan mikroskop. 

4. Menghubungkan illuminator dengan lensa adaptor. 

5. Menghubungkan mikroskop dengan koputer. 

6. Mengiris sampel 1x1 cmdengan ketebelan 1 mm. 

7. Meletakkan sampel pada preparat dan pasang pada mikroskop. 
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8. Mengeset perbesaran mikroskop 400x. 

9. Menyimpan foto yag terlihat di layar computer. 

3.7 Mutu Organoleptik (Soekarto, 1985) 

Mutu organoleptik dilakukan dengan menggunakan metode Hedonic Scale 

Test. Atribut organoleptik yang digunakan adalah rasa dan kenampakan pada kue 

pukis pasta ubi jalar ungu. Uji ini dilakukan dengan 15 panelis semi terlatih yang 

merupakan mahasiswa Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Adapun skala penilaian kesukaan yang diterapkan 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Indeks Penilaian Kenampakan  

Indeks Kenampakan 
1 Sangat tidak menarik 
2 Tidak menarik 
3 Menarik 
4 Sangat menarik 

 

Tabel 5. Indeks Penilaian Rasa 

Indeks Rasa  
1 Sangat tidak enak 
2 Tidak enak 
3 Enak 
4 Sangat enak 

 

3.8 Analisa 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. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Pasta Ubi Jalar Ungu 

 

 

 

 

 

 

 

Ubi Jalar Ungu 
dengan panjang ± 

18cm dan diameter ± 
4,5cm 

Pengupasan 

Pencucian  

Pengukusan selama ± 1 jam 

Penumbukan hingga halus 
( sampai tidak terdapat gumpalan ) 
 

Pasta Ubi Jalar 
Ungu 

Kulit 

Air kotor 

Analisa Kimia : 
Kadar Air, Abu, 
Protein, Lemak, 
Karbohidrat, Total 
Antosianin, Aktivitas 
Antioksidan. 

Air 

Aplikasi Untuk Kue 
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Keterangan : 

* perlakuanF0 : proporsi pasta ubi jalar ungu 0%, tepung terigu 100% 

F1 : proporsi pasta ubi jalar ungu 10%, tepung terigu 90% 

F2 : proporsi pasta ubi jalar ungu 20%, tepung terigu 80% 

F3 : proporsi pasta ubi jalar ungu 30%, tepung terigu 70% 

F4 : proporsi pasta ubi jalar ungu 40%, tepung terigu 60% 

F5 : proporsi pasta ubi jalar ungu 50%, tepung terigu 50% 

F6 : proporsi pasta ubi jalar ungu 60%, tepung terigu 40% 

F7 : proporsi pasta ubi jalar ungu 70%, tepung terigu 30% 

F8 : proporsi pasta ubi jalar ungu 80%, tepung terigu 20% 

  

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Kue Pukis Ubi Jalar Ungu. 

*Proporsi  
Pasta Ubi Jalar Ungu : Tepung Terigu 

 

Homogenisasi 

Adonan Homogen 

Fermentasi selama ± 30 menit 

Pencetakan dengan Ukuran panjang 20cm, lebar 17cm 

Kue Pukis Ubi Jalar Ungu 

Analisa Kimia : 
Kadar Air, Abu, Protein, 
Lemak, Karbohidrat, 
Total antosianin, 
Aktivitas Antioksidan. 
Analisa Fisik : 
Analisa mikroskopis 
Analisa Organoleptik : 
kenampakan dan Rasa 
 

6 butir telur,  
200 g margarin,  

350 g gula,  
1 sdt garam,  
1 sdm ragi,  

500 ml santan. 

Pemanggangan ± 5 menit 


