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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di Labolatorium Mitra Anggrek Indomesia 

Jln. Hasanudin/24 Junrejo Kota Batu, selama 3 bulan dimulai bulan Februari 2017 

sampai Mei 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

      Alat 

 Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah : Jangka sorong, Penggaris, 

Refaktometer, Juicer, Blender, Nampan, Gelas ukur, Spatula, alat tulis, frezzer, 

oven. 

Bahan 

Bahan yang dipakai pada penelitian kali ini adalah : Umbi bengkuang 

dengan usia panen 4 bulan, 5 bulan dan 6 bulang dengan mendatangkan umbi 

bengkuang dari Kediri, kantong plastik, alumunium foil, kain saring, amplop 

coklat. 

3.3.      Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial 

yang terdiri atas 12 kombinasi perlakuan yaitu perlakuan umur panen terdiri atas 3 

taraf perlakuan yaitu 4, 5, dan 6 bulan setelah penanaman yang disimbolkan 

dengan U4, U5, U6 serta penyimpanan terdiri atas 4 taraf perlakuan yaitu 3, 6, 9, 

dan 12 hari penyimpanan dengan simbol P3, P6, P9, P12 pada suhu kamar yang  
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diulang sebanyak 3 kali. Sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan seperti 

pada tabel 2. 

Tabel 2. Kombinasi Perlakuan Faktor 1 dan Faktor 2 

 P1 P2 P3 P4 

U1 U1P1 U1P2 U1P3 U1P4 

U2 U2P1 U2P2 U2P3 U2P4 

U3 U3P1 U3P2 U3P3 U3P4 

Keterangan:   U1P1 : Usia Panen 4 Bulan, Lama Penyimpanan 3 hari 
U1P2 : Usia Panen 4 Bulan, Lama Penyimpanan 6 hari 

U1P3 : Usia Panen 4 Bulan, Lama Penyimpanan 9 hari 

U1P4 : Usia Panen 4 Bulan, Lama Penyimpanan 12 hari 

U2P1 : Usia Panen 5 Bulan, Lama Penyimpanan 3 hari 

U2P2 : Usia Panen 5 Bulan, Lama Penyimpanan 6 hari 

U2P3 : Usia Panen 5 Bulan, Lama Penyimpanan 9 hari 

U2P3 : Usia Panen 5 Bulan, Lama Penyimpanan 12 hari 

U3P4 : Usia Panen 6 Bulan, Lama Penyimpanan 3 hari 

U3P4 : Usia Panen 6 Bulan, Lama Penyimpanan 6 hari 

U3P4 : Usia Panen 6 Bulan, Lama Penyimpanan 9 hari 

U3P4 : Usia Panen 6 Bulan, Lama Penyimpanan 12 hari 

3.4.     Pelaksanaan  Penelitian 

3.4.1.  Persiapan Umbi Bengkuang 

Menyiapkan umbi bengkuang yang dibutuhkan, dengan usia panen 4 bulan, 5 

bulan dan 6 bulan. Umbi bengkuang harus dalam keadaan yang baik dan tidak 

mengalami kerusakan fisik sehingga menunjang tahapan penelitian (lampiran 6. 

gambar 1). Umbi bengkuang yang akan di gunakan penelitian dalam keadaan 

segar dengan masing-masing berat perulangan 3 kg (lampiran 6. gambar 4, 5, dan 

6) . 
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U1 Umur Panen 4 Bulan 

I II III 

P1 

 

P1 P1 

P2 

 

P2 P2 

P3 

 

P3 P3 

P4 

 

P4 P4 

Gambar 4. Denah Percobaan Umur Panen 4 Bulan 

 

U2 Umur Panen 5 Bulan 

I II III 

P1 

 

P1 P1 

P2 

 

P2 P2 

P3 

 

P3 P3 

P4 

 

P4 P4 

Gambar 5. Denah Percobaan Umur Panen 5 Bulan 

 

U2 Umur Panen 6 Bulan 

I II III 

P1 

 

P1 P1 

P2 

 

P2 P2 

P3 

 

P3 P3 

P4 

 

P4 P4 

Gambar 6. Denah Percobaan Umur Panen 6 Bulan 

Keterangan: 

I : ulangan 1   P1 : Lama penyimpanan 0 hari 

II : ulangan 2   P2 : Lama penyimpanan 3 hari 

III : ulangan 3   P3 : Lama penyimpanan 6 hari 

      : sampel bengkuang  P4 : Lama penyimpanan 6 hari 
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3.4.2. Pembuatan tepung dan Pati  

Tepung umbi bengkuang dibuat melalui beberapa tahap. Bengkuang yang 

telah dicuci, dikupas, ditimbang tiap perlakuan, kemudian diparut menyerupai 

keripik menggunakan pemarut keripik. Parutan umbi bengkuang kasar dijemur 

selama 3 × 24 jam pada terik matahari. Kemudia setelah itu, dioven pada suhu 

60°C selama 2 × 24 (lampiran 6. gambar 7). Setelah kering tepung yang terbentuk 

diblender dan di saring menggunaka saringan halus. Akhirnya didapatkan tepung 

dan ditimbang (lampiran 6. gambar 9). 

Pembentukan pati bengkuang ialah pertama bengkuang dicuci, dikupas, 

ditimbang tiap perlakuan kemudian diambil sarinya dengan menggunakan juicer. 

Sari bengkuang kemudian didiamkan selama 1 × 24 jam. Setelah 1 × 24 jam air 

dipisahkan dari endapan yang terbentuk. Kemudian dikering di bawah sinar 

matahari selama 3 × 24 jam hingga kering. Selanjutnya menimbang hasil pati 

yang terbentuk (lampiran 6. gambar 8). 

Tepung dan pati yang terbentuk dihitung untuk mengetahui kualitas umbi 

bengkuang dalam menghasilkan tepung dan pati. Kualias tepung dan pati dapat 

diperoleh dari perhitungan presentase kadar dalam tiap umbi. 

3.4.3 Ekstraksi Inulin 

Proses ekstraksi inulin dilakukan melalui dua tahap Menyiapkan umbi 

bengkuang yang telah di panen. Menimbang berat awal umbi bengkuang. 

Mencuci bersih sisa tanah pada kulit bengkuang. Mengupas kulit bengkuang. 

Menghaluskan umbi bengkuang dengan menggunakan blender atau juicer dan 

memisahkan sari pati dan ampas. Memanaskan sari bengkuang pada waterbath 
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pada suhu 85oC selama 30 menit. Kemudian mendinginkan hingga suhu ruangan. 

Mengukur volume filtrat kemudian menambahkan etanol 70% dari volume 

filtrate. Mengukur volume filtrat kemudian menambahkan etanol 60% dari 

volume filtrate. Menyimpan pada freezer selama 18 jam kemudian memisahkan 

bagian endapan dan cairan bukan endapan. Membiarkan hingga mencapai suhu 

kamar. Memasak kembali bagian endapan pada waterbath dengan suhu 70o C 

selama 30 menit kemudian membiarkan hingga suhu kamar. Menambahkan etanol 

70% sebanyak 60 % bagian filtrat kemudian memasukkan pada freezer selama 18 

jam. Memisahkan bagian endapan dan bukan endapan. Endapan kedua kemudian 

di keringkan (lampiran 6. gambar 10).  

3.4.4.  Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati pada umbi bengkuang dimulai setelah pemanenan 

dari lahan pada masing-masing umbi bengkuang. Parameter yang diamati 

meliputi: 

1. Panjang dan Lebar umbi (cm)  

dihitung umbi pada bagian terluar sisi kanan hingga kiri umbi setelah panen 

dan bagian sisi atas dingga sisi bawah dengan menggunakan jangka sorong. 

 

 

 

 gambar 7. Cara pengamatan lebar dan panjang umbi. 

2. Berat umbi segar bertangkai dan berat umbi segar berkulit (gr)  
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Dihitung pada tahap setelah pemanenan umbi bengkuang beserta tangkai 

umbi kemudian menimbang kembali dengan menghilangkan tangkai 

(lampiran 6. gambar 2). 

3. Berat  setelah penyimpanan dan persentase penyusutan (gr) 

Dihitung berat setelah penyimpanan sesuai dengan perlakuan kemudian 

hasil penyusutan di dengan persentase.  

4. Berat umbi tanpa kulit (gr)  

Dihitung berat segar umbi bersih tanpa kulit dan bagian tangkai.  

5. Tingkat kemanisan (brix)  

Dihitung setelah proses penghancuran umbi bengkuang kemudian dilakukan 

pemerasan sebagia dari umbi di ukur mengggunakan refraktometer pada 

pengolahan pati dan inulin.  

6. Jumlah cairan ekstrak umbi pati dan inulin (ml) 

Dihitung setelah proses penghancuran pada juicer yang telah disaring. 

7.  Jumlah sisa filtrat pemanasan pertama dan kedua pada inulin. 

Dihitung setelah proses pemasakan inulin guna menentukan penambah 

alkhohol. 

8. Kadar inulin  

Dihitung berat akhir ekstraksi inulin umbi bengkuang setelah oven, 

kemudian untuk mendapatkan kadar inulin tiap gram pengolahan inulin 

dengan rumus berikut : 

Kadar inulin (%) = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑢𝑙𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑣𝑒𝑛

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑡
 × 100 % 

9. Kadar tepung 
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Dihitung berat akhir tepung umbi bengkuang setelah oven, kemudian untuk 

mendapatkan kadar tepung dihitung dengan rumus berikut : 

Kadar tepung (%) = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑝𝑢𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑣𝑒𝑛

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑡
 × 100 % 

10. Kadar pati dilakukan pada tahap pengolahan akhir pati. 

Dihitung berat akhir pati umbi bengkuang setelah pengeringan, kemudian 

untuk mendapatkan kadar pati dihitung dengan rumus berikut : 

Kadar inulin (%) = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑝𝑎 𝑘𝑢𝑙𝑖𝑡
 × 100 % 

3.5.  Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji F 

digunakan untuk mengetahui interaksi antar faktor dan pengaruh masing-masing 

faktor. Selanjutnya menggunakan uji BNJ dengan taraf 5% untuk membandingkan 

pengaruh antar perlakuan pada pengolahan umbi bengkuang.  


