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III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada Februari – Mei 2018 dan bertempat di 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Kimia dan Teknologi 

Pangan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (BALITKABI) 

Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baskom, sendok, blender 

soya, kain saring, ayakan 80 mesh, mortar martil, beaker glass 250mL, kaca ukuran 

20x20 cm tebal 2 mm, loyang ukuran 20x20 cm, spatula, desikator, pipet volume 1 

mL, pipet volume 3 mL, cabinet dryer, hot plate stirrer (Barnstead Thermolyne 

Cimarec 2), neraca analitik digital (Ohauss), oven (WTC Binder 7200 Tutlingen), 

gelas ukur 10 mL (pyrex), desikator, termometer, centrifuge, mikrometer sekrup 

(Mitutoyo), Texture analyzer (Shimizu), penggaris, jangka sorong, kuvet, 

spektrofotometer (Genesys20 Thermo Spectronic), toples, gelas water vapor 

tranmission rate, karet gelang, gunting, sendok, spatula dan sarung tangan (sensi 

glove) . 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kacang merah 

(Phaseolus vulgaris) yang diperoleh dari pasar Karangploso, Malang. Bahan kimia 
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yang digunakan adalah aquades, gliserol, sodium tripolyphospate, NaCl 40%, silika 

gel dan plastik PP. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari satu tahap dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu konsentrasi 

pati kacang merah yang terdiri dari 3 level (2%; 2,5% dan 3% b/v) dan faktor kedua 

yaitu konsentrasi STPP yang terdiri dari 3 level (0,2%; 0,3% dan 0,4% b/b pati).  

Dasar penentuan perlakuan konsentrasi pati adalah penelitian Amaliya dkk. 

(2014) yang menggunakan konsentrasi pati sebesar 1%, 2% dan 3%. Konsentrasi 

1% menghasilkan nilai laju transmisi uap air yang cukup tinggi yaitu 0,740 

g/cm2/jam. Selain itu Menurut Garnida (2005), fungsi karbohidrat dalam edible film 

adalah untuk menghasilkan larutan pembentuk edible film dengan kekentalan yang 

sesuai untuk pembentukan film. Konsentrasi yang digunakan adalah 3% jika kurang 

dari 3% maka larutan pembentuk terlalu tipis, karena larutannya terlalu encer, 

sedangkan jika lebih dari 3% larutan akan menjadi kental sehingga sulit untuk 

dicetak dan diaplikasikan. Dasar penentuan konsentrasi STPP yaitu standar 

maksimal penggunaan STPP oleh FDA sebagai crosslinker adalah 0,4%. Sementara 

penelitian Yulianto (2017) mengenai inkorporasi STPP dalam pembuatan edible 

film dengan konsentrasi 0%; 0,1%;0,2%; 0,3% dan 0,4%. Konsentrasi 0% dan 1% 

menghasilkan nilai kelarutan yang tidak berbeda nyata. 

Faktor 1 : Konsentrasi Pati Kacang Merah (B) 

- B1 : 2% (b/v) 

- B2 : 2,5% (b/v) 

- B3 : 3% (b/v) 
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Faktor 2 : Konsentrasi STPP (A) 

- A1 : 0,2% (b/b pati) 

- A2 : 0,3% (b/b pati) 

- A3 : 0,4% (b/b pati) 

Kombinasi perlakuan (Tc) = 3x3=9, dengan jumlah ulangan minimum 

perlakuan (n) adalah: 

Tc (n-1) ≥ 15 

9 (n-1) ≥ 15 

9n ≥ 24 

n ≥ 2,6 … dibulatkan menjadi n=3 

Terdapat 9 kombinasi perlakuan yaitu B1A1, B1A2, B1A3, B2A1, B2A2, 

B2A3, B3A1, B3A2 dan B3A3 diulang sebanyak tiga kali ulangan sehingga 

terdapat 27 unit percobaan. 

Tabel 4. Matriks Kombinasi Perlakuan. 

B/A A1 A2 A3 

B1 B1A1 B1A2 B1A3 

B2 B2A1 B2A2 B2A3 

B3 B3A1 B3A2 B3A3 

 

B1A1 : Pati 2% (b/v) dengan penambahan STPP 0,2% (b/b pati) 

B1A2  : Pati 2% (b/v) dengan penambahan STPP 0,3% (b/b pati) 

B1A3 : Pati 2% (b/v) dengan penambahan STPP 0,4% (b/b pati) 

B2A1 : Pati 2,5% (b/v) dengan penambahan STPP 0,2% (b/b pati) 

B2A2 : Pati 2,5% (b/v) dengan penambahan STPP 0,3% (b/b pati) 

B2A3 : Pati 2,5% (b/v) dengan penambahan STPP 0,4% (b/b pati) 

B3A1 : Pati 3% (b/v) dengan penambahan STPP 0,2% (b/b pati) 

B3A2  : Pati 3% (b/v) dengan penambahan STPP 0,3% (b/b pati) 
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B3A3 : Pati 3% (b/v) dengan penambahan STPP 0,4% (b/b pati) 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini dimulai dengan pembuatan pati kacang merah kemudian 

dilanjutkan analisis kadar air, kadar pati, kadar amilosa dan kadar amilopektin pati 

kacang merah. Tahap berikutnya adalah pembuatan edible film dari pati kacang 

merah (mengacu pada metode Warkoyo dkk., 2014). Pembuatan edible film pati 

kacang merah dengan konsentrasi pati (2%; 2,5% dan 3% b/v) dan konsentrasi 

STPP (0,2%, 0,3% dan 0,4% b/b). Edible film yang dihasilkan dari kombinasi 

variasi tersebut dilakukan analisis ketebalan, transparansi, kelarutan, kuat tarik, 

elongasi dan laju transmisi uap air (WVTR). 

3.4.1 Pembuatan Pati Kacang Merah 

Pembuatan pati kacang merah mengacu pada metode Ridal (2003) dengan 

modifikasi. Pertama-tama kacang merah disortasi, kemudian dicuci dan direndam 

selama 24 jam untuk menghilangkan senyawa antigizi yang terkandung dalam 

kacang merah. Setelah itu dihancurkan dengan penambahan air kemudian dibuang 

ampasnya. Hasil penghancuran kacang merah yang telah ditambahkan air (sari 

kacang merah) dibiarkan selama 24 jam. Air rendaman dipisahkan, kemudian pati 

dikeringkan dalam cabinet dryer pada suhu 50oC selama 24 jam. Selanjutnya 

dilakukan penghalusan dengan blender dan diayak dengan saringan ukuran 80 mesh 

dan dianalisis. 

3.4.2 Pembuatan Edible Film 

Pembuatan edible film mengacu pada metode Warkoyo dkk. (2014). Pati 

kacang merah ditimbang berdasarkan perlakuan (2%, 2,5% dan 3% b/v) dan 
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dilarutkan dalam 150 ml aquades. Larutan kemudian ditambahkan STPP sesuai 

perlakuan (0,2%, 0,3% dan 0,4% b/b) dan gliserol 30% (b/b) kemudian dipanaskan 

hingga mencapai suhu 85oC sambil diaduk. Larutan didinginkan sampai suhu 50oC 

kemudian dicetak pada plat kaca ukuran 20x20 cm. Larutan edible film selanjutnya 

dikeringkan pada pengering kabinet pada suhu 50oC selama 18 - 24 jam. 

Pengeringan diberhentikan setelah film mudah dilepas dari plat. Plat beserta film 

kemudian didinginkan pada suhu ruang selama 15 menit kemudian dilepas dan 

dianalisis. 

3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Analisis Bahan Baku  

3.5.1.1 Kadar Pati Metode Hidrolisis Asam (AOAC,1984) Dilanjutkan dengan 

Metode Nelson Somogyi (Sudarmadji dkk., 1984) 

1. Sebanyak 3 g sampel pati dicuci dengan menggunakan 30 ml etanol 80% 

secara maserasi selama 15 menit untuk menghilangkan gula-gula sederhana 

pada suhu kamar. 

2. Suspensi disaring dengan kertas saring dan residu dicuci dengan aquades 

sampai volume filtrat mencapai 250 ml. Residu kertas saring dicuci 5 kali 

dengan 10 ml eter untuk menghilangkan lemak. 

3. Sampel selanjutnya dibiarkan untuk menguapkan eter, kemudian dicuci lagi 

dengan 150 ml alkohol 10% untuk membebaskan lebih lanjut karbohidrat 

yang terlarut. 

4. Residu pada kertas saring kemudian dikeringkan dengan menggunakan 

oven pada suhu 50oC selama 3 – 4 jam. 

5. Sampel bebas lemak dan gula sederhana ini selanjutnya digunakan dalam 

analisis kadar total pati. 
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6. Sebanyak 1 g sampel dimasukkan ke dalam tabung ulir 50 ml dan 

ditambahkan 5 ml HCl 25%. 

7. Setelah dihidrolisis selama 2 jam dengan penangas air mendidih, sampel 

didinginkan dan dinetralkan dengan NaOH 40% kemudian diencerkan 

sampai 500 ml dan disaring. 

8. Kadar glukosa lalu ditentukan dengan metode Nelson-Somogyi untuk 

menentukan kadar pati dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar Pati (%)= 
BM Pati (mx162)

BM gula (mx180)
 x Kadar gula 

3.5.1.2 Kadar Amilosa Pati (AOAC, 1995) dan Amilopektin 

1. Pati sebanyak 100 mg dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml kemudian 

diberi 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. 

2. Larutan dibiarkan selama 23 jam pada suhu kamar atau dipanaskan dalam 

penangas air bersuhu 100oC selama 10 menit dan didinginkan selama 1 jam. 

3. Larutan kemudian diencerkan dengan air suling menjadi 100 ml, dipipet 

sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml yang berisi 60 ml 

air. 

4. Larutan dalam labu ukur ditambahkan 1 ml asam asetat 1 N dan 2 ml I2 2% 

dan diencerkan sampai volume 100 ml. 

5. Larutan dikocok dan didiamkan selama 20 menit, lalu diukur absorbansinya 

pada panjang gelombang 620 nm. Kadar amilosa dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Kadar Amilosa (%)=
A620 x fk x 100 x 100%

100-k.a
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Dimana, fk= 
1

abs 1 ppm
 x 

1000 x 20

1000000
 

6. Kadar amilopektin diperoleh dari selisih antara kadar pati dengan kadar 

amilosa sampel. 

3.5.1.3 Kadar Air (AOAC, 1984) 

1. Botol timbang dipanaskan selama 15 menit dalam oven kemudian diangkat 

dan didinginkan dalam desikator. 

2. Botol lalu ditimbang dan dicatat beratnya sebagai botol timbang kosong. 

3. Bahan ditimbang sebanyak 2 g lalu dikeringkan dalam oven dengan suhu 

100 - 105ºC selama 3 - 5 jam. 

4. Sampel bahan diangkat dan didinginkan didalam desikator. Sampel 

kemudian dicatat beratnya sebagai berat akhir. Kadar air dihitung dengan 

rumus:   

Kadar Air (%)= 
berat awal-berat akhir

berat sampel
 x 100% 

3.5.2 Parameter Pengamatan Produk 

3.5.2.1 Ketebalan (ASTM D6988-03, 2003) 

1. Ketebalan film diukur dengan instrumen mikrometer sekrup ketelitian 0,01 

mm. 

2. Mikrometer diletakkkan pada meja yang padat dan bersih dari kotoran. 

3. Mikrometer diatur pada titik nol kemudian kaki pengepres diturunkan pada 

sampel. 

4. Kaki pengepres diangkat sedikit kemudian dipindahkan dari lokasi 

pengukuran pertama. 
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5. Pengukuran diulangi pada lima tempat yang berbeda. 

6. Nilai ketebalan edible film adalah rata-rata hasil dari kelima tempat 

pengukuran tersebut. 

3.5.2.2 Transparansi (Bao et al., 2009, Al-Hassan & Norziah, 2012) 

1. Memotong edible film dengan ukuran 1 cm x 4 cm 

2. Mengukur dan mencatat ketebalan edible film  

3. Memasukkan edible film pada kuvet kaca 

4. Mengukur transparansi (T) edible film menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang (λ) 546 nm. 

5. Menghitung nilai transparansi (T) dengan rumus sebagai berikut: 

T= 
A

X
 

Keterangan : 

T = Transparansi  

A = Absorbansi (546 nm) 

X = Ketebalan (mm) 

3.5.2.3 Kelarutan dalam Air (Colla et al., 2006) 

1. Pengujian dilakukan dengan cara memotong sampel dengan ukuran 1 x 1 

cm. 

2. Sampel kemudian ditimbang berat awal yang akan diuji (W0) dan 

dimasukkan ke dalam cawan petri yang berisi aquades 15 ml selama 24 jam.  

3. Kemudian edible film dikeringkan pada oven 500C selama 24 jam. Hasil 

pengeringan kemudian ditimbang (W) dan dihitung dengan rumus : 
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% Kelarutan= 
Berat Awal (W0) - Berat Akhir (W)

Berat awal (W0)
 

3.5.2.4 Kuat Tarik dan Elongasi (ASTM D882-12, 2012) 

1. Memotong edible film dengan ukuran 20 x 50 mm.  

2. Menjepit luasan edible film pada 30 mm kedua sisi panjangnya. 

3. Kekuatan tarik dan kemuluran edible film diuji dengan Universal Testing 

Machine. 

4. Kekuatan tarik merupakan tarikan maksikmum yang dapat dicapai sampai 

edible film tetap bertahan sebelum putus atau sobek. 

5. Membaca nilai kekuatan tarik setelah penarikan sampel dengan persamaan 

sebagai berikut: 

Kuat Tarik(τ)= 
Gaya maksimum (Fmax)

Luas penampang (A)
 

6. Kemuluran adalah kemampuan rentang edible film yang dihasilkan. 

Kemuluran dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Elongasi (%)=
dafter-dbefore (mm)

dbefore (mm)
 x 1 

Keterangan: d adalah jarak antara penjepit pemegang sampel sebelum 

(dbefore) atau setelah sampel ditarik hingga putus (dafter) 

3.5.2.5 Laju Transmisi Uap Air (ASTM E96/E96M-16, 2016) 

1. Memasang film yang akan diuji pada cawan yang berisi 5 gr silica gel. 

2. Menutup bagian tepi cawan dan film dengan wax atau isolasi. 

3. Menimbang cawan dan film kemudian memasukkan ke dalam toples berisi 

100 ml larutan NaCl 40%. 

4. Menutup toples dengan rapat 
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5. Menimbang cawan setiap 24 jam selama 6 hari. 

6. Membuat persamaan regresi linier dari data yang diperoleh sehingga 

nantinya diperoleh slope kenaikan berat cawan (g/hari) dibagi dengan luas 

area film yang diuji (m2). 
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Kacang Merah 

Perendaman 24 jam 

Penghancuran  

Pengendapan 24 jam 

Air (1:1,5) Air Kotor 

Ampas 

Pati Kacang Merah 

Pengeringan (50oC, 24 jam) pada cabinet dryer 

Penghalusan dengan blender 

Pengayakan 80 mesh 

Air (1:3) 

Bersih 

Analisa : 

1. Kadar Pati 

2. Kadar Amilosa 

3. Kadar Amilopektin 

4. Kadar Air 

Sortasi 

Pencucian Air Air Kotor 

Air 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Pati Kacang Merah 

 (Ridal, 2003) dengan Modifikasi 

 
 

Sari Kacang Merah 

Pati Basah 
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Pati Kacang Merah 

(2%; 2,5%; 3% b/v) 

Pencampuran 

Pemanasan pada hotplate (85oC, 15 

menit) dan pengadukan 

Pendinginan (45oC) 

Pencetakan pada plat kaca 

ukuran 20x20 cm 

Pengeringan 50oC, 18-24 jam 

dengan cabinet dryer 

Edible film 

Analisa : 

1. Ketebalan 

2. Transparansi 

3. Kelarutan 

4. Kuat Tarik 

5. Elongasi 

6. Laju transmisi uap air 

- Aquades 150 ml 

- STPP (0,2%; 0,3%; 

0,4% b/b pati) 

- Gliserol 30% (v/b pati) 

Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Edible Film 

(Warkoyo dkk., 2014) dengan Modifikasi 
 


