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3. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan mulai  bulan Januari 2015 sampai bulan April 

2015 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan (ITP) Universitas 

Muhammadiyah  Malang, Laboraturium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang dan Laboraturium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian - Universitas Brawijaya. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

 Alat-alat yang digunakan untuk proses pelaksanaan antara lain : loyang, 

ayakan tepung 80 mesh, kompor, baskom, mesin penggiling, mixer, kukusan, 

loyang kue, sendok, lidi, pisau, talenan. Alat-alat yang digunakan untuk analisa 

adalah: cabinet dryer, oven (WTC binder), tanur (Vurnace 48000), seperangkat 

alat titrasi, seperangkat alat destilasi, seperngkat alat destruksi, water bath (Digital 

Termostat), pendingin balik, soklet, glass wear, timbangan analitik (Pioner), 

desikator, kertas saring. Labu Kjeldahl, erlenmeyer, timbel, soxhlet, botol 

ekstraksi, spatula, Texture Profile Analyzer Merk Shimadzu tipe EZ-Test model 

SM-500N-168, silinder berdiameter kira-kira 5 mm, mikroskop olymphus cx21 

dengan kamera optileb, pisau kecil. 

3.2.2. Bahan  

 Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bolu kukus adalah tepung 

garut yang berumur ± 5 bulan yang dipeoleh dari pasar tradisional Karangploso- 

Malang dan Desa Tlekung Kota Batu, tepung kacang gude yang diperoleh dari 

Bima NTB, gula pasir, telur, susu, santan kelapa, SP (bahan pelembut) dan baking 



19 
 

powder. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan dalam analisa adalah katalisator 

(Na2SO4-HgO), Petrolium Benzena, larutan HCl 0,02, larutan H2SO4, larutan 

NaOH 50 %, aquades, larutan asam borat, NaOH 0,313 N, larutan  K2SO4,  

alkohol 75 %, alkohol 10 %, larutan HCl 25 %, larutan NaOH 45 % yang 

diperoleh dari Laboraturium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap  (RAL) 

Sederhana yang terdiri dari 6 perlakuan yang menggunakan 4 kali ulangan dengan 

demikian akan diperoleh 24 perlakuan proporsi tepung garut dan tepung kacang 

gude. 

Tabel 4. Kombinasi Perlakuan 
Perlakuan Tepung Garut (%) Tepung Kacang Gude (%) 

F0 100% 0% 
F1 90% 10% 
F2 80% 20% 
F3 70% 30% 
F4 60% 40% 
F5 50% 50% 

Keterangan: 

F0 : Tepung garut 100 % dengan subtitusi tepung kacang gude 0 % 

F1 : Tepung garut 90 % dengan subtitusi tepung kacang gude 10 % 

F2 : Tepung garut 80 % dengan subtitusi tepung kacang gude 20 % 

F3 : Tepung garut 70 % dengan subtitusi tepung kacang gude 30 % 

F4 : Tepung garut 60 % dengan subtitusi tepung kacang gude 40 % 

F5: Tepung garut 50 % dengan subtitusi tepung kacang gude 50 % 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan melalui 2 tahap, tahap pertama yaitu kegiatan 

terkait dengan pembuatan tepung garut dan tepung kacang gude, dan tahap 

berikutnya adalah proses pembuatan bolu kukus sesuai dengan perlakuan. 

3.4.1 Pembuatan Tepung garut 

 Umbi garut dibuat dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, 

umbi  garut  segar dibersihkan  dan  mencucinya dengan air mengalir. Langkah 

kedua, memotong umbi garut menjadi bagian kecil-kecil, kemudian dicuci 

kembali dengan air mengalir. Langkah keempat, pengeringan dengan 

menggunakan pengering  kabinet  dengan suhu  60 oC  selama  24  jam. Langkah 

terakhir adalah menghaluskan umbi garut yang telah kering menggunakan blender 

kemudian diayak menggunakan ayakan berukuran 80 mesh. 

3.4.1 Pembuatan Tepung kacang gude 

 Kacang gude dibersihkan, kemudian  direndam selama 4 jam. Kacang  

gude yang sudah direndam lalu dikering anginkan selama 1-2 jam.  Jika  sudah  

kering kacang gude di lakukan penyangraian selama 30 menit untuk memudahkan 

proses penepungan. Kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender hingga 

dihasilkan tepung kasar. Selanjutnya tepung kasar diayak menggunakan ayakan 

berukuran 80 mesh.  

3.4.2 Proses Pembuatan Bolu kukus 

  Bolu kukus dibuat dengan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, 

mengocok 4 butir telur, 37 g gula, SP (bahan pelembut) ½ g sdt, baking powder ½ 

g sdt, ditambahkan santan kelapa 600 ml (sudah di campur dengan susu 80 g), 

dikocok selama 15 menit. Langkah kedua, dimasukkan tepung garut : tepung 

kacang gude sesuai dengan perlakuan ((1:0, 9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 1:1), kemudian di 
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campurkan sampai kalis atau bahan sudah tercampur semua dengan merata. 

Langkah ketiga tuangkan adonan kedalam cetakan bolu kukus, kemudian dikukus 

selama 45 menit.   

3.5. Parameter pengamatan 

Perameter pengamatan yang akan dilakukan terdiri dari empat jenis, yaitu 

uji fisik, kimia, uji organoleptik dan daya kembang. Pengamatan dilakukan pada 

produk setengah jadi (tepung garut dan tepung kacang gude) dan produk akhir 

(Bolu kukus). Parameter yang diamati pada tepung garut dan tepung kacang gude  

yaitu kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, karbohidrat by difference 

dan serat kasar. Sedangkan pada produk akhir (bolu kukus) yaitu kadar serat 

kasar, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak dan karbohidrat by 

difference.  

3.5.1 Analisa Fisik 

3.5.1.1 Tekstur (tingkat kekerasan) (Indriyani, 2007) 

Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan (hardness) adalah 

Texture Profile Analyzer Merk Shimadzu tipe EZ-Test model SM-500N-168. 

Kondisi pengukuran yang perlu diatur diantaranya adalah kedalaman penekanan 

(15mm) dan menekan bolu kukus (60mm/min). Sensor berupa silinder 

berdiameter kira-kira 5mm yang ujungnya runcing. 

Tingkat kekerasan (hardness) kue basah diukur sebagai respon bahan 

terhadap gaya yang diberikan. Hasil pengukuran ini dapat dilihat pada kurva yang 

menyatakan hubungan antara waktu, gaya, dan puncak kurva (F maks) yang 

menunjukkan besarnya usaha maksimal yang diperlukan kue basah untuk 
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menahan tekanan sebsor. Semakin besar nilai N, maka semakin tinggi tingkat 

kekerasannya. 

3.5.1.2 Analisa Mikroskopis 

Cara kerja Analisa Mikroskopis 

a. Diambil potongan bolu kukus, kemudian dihancurkan 

b. Foto pori menggunakan kamera Optilab dengan perbesaran 100 kali. 

c. Menghitung pori secara manual 

3.5.2 Pengamatan Sifat Kimia 

3.5.2.1 Analisa Serat Pangan (Sudarmadji dkk., 1997) 

Cara kerja analisa serat pangan adalah sebagai berikut: 

1. Bahan  dihaluskan dan ditimbang 2 gram bahan, diekstraksi lemkanya 

dengan soxhlet (jika bahan mengandung lemak). 

2. Ditambahkan 200 ml larutan H2SO4 mendidih (1,25 g H2SO4 pekat/100 ml = 

0,255 N CaCO3) dan ditutup dengan pendingin balik, didihkan selama 30 

menit setelah bahan mendidih. 

3. Suspensi di saring dengan kertas saring dan residu yang tertinggal di dalam 

erlenmeyer dicuci dengan aquades mendidih. Residu dicuci dalam kertas 

saring sampai air cucian tidak bersifat asam (menguji dengan kertas 

lakmus). 

4. Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer kembali dengan spatula dan dicuci dengan larutan NaOH 

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

semua residu masuk ke dalam erlenmeyer. Didihkan dengan pendingin balik 

selama 30 menit setelah mendidih. 
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5. Disaring dengan kertas saring yang diketahui beratnya, sambil dicuci 

dengan larutan K2SO4 10%. Residu dicuci lagi dengan aquades mendidih 

dan alkohol 95% 15 ml.  

6. Kertas saring dikeringkan pada suhu 110˚ C sampai berat konstan (1 jam), 

dinginkan dalam desikator dan ditimbang. 

Berat residu = berat serat pangan 

Sera kasar (%) = 100% x 
bahanberat 

serat berat 
 

3.5.2.2 Analisa Kadar Air (Sudarmadji dkk., 1997) 

Cara kerja analisa kadar air adalah sebagai berikut: 

a) Bahan ditimbang sebanyak 1-2 gram dalam botol timbangan yang telah 

diketahui beratnya. 

b) Dikeringkan dalam oven dengan suhu 100⁰C selama 3-5 jam. 

c) Didinginkan dalam desikator dan ditimbang. 

d) Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit dan dinginkan dalam 

desikator lalu ditimbang. 

e) Diulang sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 

kurang dari 0,2 mg), dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus. 

Kadar Air  (%) = 100% x 
sampelberat 

air berat 

  

3.5.2.3 Penentuan Kadar Protein Metode Kjedal (Sudarmaji dkk., 1997) 

Cara kerja analisa kadar protein adalah sebagai berikut: 

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

(K2SO4:HgO 20:1) 

b) Didekstruksi dalam lemari asam sampai jernih 
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c) Ditambahkan 25 ml aquades dalam labu kjeldahl NaOH 50% sebanyak 10 

ml dan didestilasi. 

d) Hasil destilasi ditampung dalam Erlenmeyer yang diisi dengan 10 ml larutan 

asam borat dan telah ditambahkan indikator metil merah sampai asam borat 

berubah warna menjadi hijau muda.  

e) Hasil destilasi dititrasi dengan larutan HCl 0,02 N sampai berubah menjadi 

warna ungu 

f) Perhitungan N total (%): 100% x 
sampelberat 

  14,008 x Hcl N x Hcl ml
 

  
Kadar Protein (%): N total (%) x Faktor 
   

3.5.2.4 Analisa Lemak Metode Soxhlet (Sudarmadji dkk., 1997) 

Cara kerja analisa kadar lemak adalah sebagai berikut: 

a) Sampel ditimbang 1 gram dan dimasukkan dalam timble yang dibuat dari 

kertas saring 

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

pendingin balik. 

c) Diekstraksi  4-6 jam, labu lemak diambil dan pelarut diuapkan di dalam 

oven suhu 1100 C 

d) Berat residu dalam botol lemak dinyatakan sebagai berat lemak atau minyak 

Kadar lemak (%) = 100% x 
bahanberat 

lemak  berat 
 

 
3.5.2.5 Analisa Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1997) 

Cara kerja analisa kadar abu adalah sebagai berikut: 

a) Bahan dihaluskan dan bahan ditimbang ± 2 gram pada kurs porselen yang 

telah diketahui beratnya 
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b) Dikeringkan dalam muffle pada suhu 500-600 oC selama 3-5 jam 

c) Muffle dimatikan dan ditunggu sampai dingin, dipanaskan di dalam oven 

selama 15 menit. 

d) Dinginkan dalam eksikator dan ditimbang berat akhir. 

e) Kadar Abu dihitung dengan rumus: 

 Kadar Abu (%) = 100% x 
keringbahan berat 

abu  berat 
 

3.5.2.6 Kadar Karbohidrat (Winarno, 2004) 

 Ada  beberapa  cara  analisis  yang  dapat  digunakan  untuk 

memperkirakan  kandungan  karbohidrat  dalam  bahan  makanan.  Yang paling  

mudah  adalah  dengan  cara  perhitungan  kasar  (proximate analysis) atau juga 

disebut  Carbohydrate by  Difference.  Yang dimaksud dengan  proximate  

analysis  adalah  suatu  analisis  di  mana  kandungan  

karbohidrat termasuk serat kasar diketahui bukan melalui analisis tetapi melalui 

perhitungan, rumus karbohidrat  by  Difference  sebagai berikut.  

%karbohidrat = 100% - (protein + lemak + abu + air) 

 Perhitungan  karbohidrat by  Difference  adalah  penentuan karbohidrat 

dalam  bahan  makanan  secara  kasar,  dan  hasilnya  ini biasanya dicantumkan 

dalam daftar komposisi bahan makanan 

3.5.2.7 Uji Daya Pengembangan (Apriyanto, 2006) 

Prosedur uji pengembangan kue bolu kukus dilakukan dengan cara diukur 

menggunakan lidi dengan menususkkan pada bagian tengah adonan kemudian 

diukur tinggi sebelum dan sesudah pemanggangan dapat diketahui: 
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%pengembangan =       

 Keterangan =  A = tinggi adonan sebelum pengembangan  

    B = tinggi adonan setelah pengembangan 

3.5.2.8 Uji Organoleptik Dengan Metode Hedonic Scale Scoring (Kartika, 
1987;Masli 2007) 

 
Uji yang dilakukan terhadap bolu kukus dilakukan secara panel test 

menggunakan uji sensoris menurut kesukaan panelis. Daftar pertanyaan diajukan 

menurut cara Hedonic scale scoring terhadap produk bolu kukus dengan 15 

panelis dan dengan jumlah panelis sebagai ulangan. Panelis diharuskan untuk 

menilai, warna, aroma, tekstur dan rasa. Penilaian sampel tersebut berdasarkan 

kesenangan menurut skala 1-5 yang mempunyai arti: 

1. Sangat tidak suka 

2. Tidak suka 

3. Agak suka 

4. Suka 

5. Sangat suka 

 

 

 


