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1 III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1    Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian dan Peternakan,  Universitas Muhammadiyah Malang pada 

bulan Juli sampai dengan September 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat – alat yang digunakan dalam dalam pembuatan mi basah adalah 

timbangan, mixer, baskom, rolling pin, talenan, pasta maker, kompor, sendok, 

gelas ukur. Alat-alat yang digunakan dalam analisa adalah oven memmert un 55, 

tanur merk “Vulcan D 550”, cawan porselin, penjepit kayu, waterbath 

merk“Memmert”, gelas ukur, labu Kjedahl, desikator, timbangan analitik merk 

“Pioneer ohaustipe PA413”, corong pisah, botol timbang, karet hisap, kertas 

saring, beaker glass, pasta maker merk Vicenza, dan texture analyzer model SM-

500N-168. 

3.2.2 Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan dalam pembuatan mi basah adalah tepung 

ubi jalar ungu yang dibeli di Agromart BPTP Jatim, tepung tapioka “Gunung 

Agung”, tepung maizena “Maizenaku”, tepung terigu protein sedang “Cakra 

Kembar”, telur ayam jenis ras dengan berat 50-60 gr per butir, garam, air, minyak 

kelapa, dan  carboxymethyl cellulose (CMC). Bahan – bahan yang digunakan 

dalam analisa adalah aquades, K2SO4, HgO, H2SO4 pekat, H3BO3,PP, HCl, 0,02 N 

dan Heksan. 
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3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 1 faktor yaitu penambahan telur yang terdiri dari 5 level, meliputi 1 

kontrol dan 4 variasi dengan simbol, kontrol = N0, 100 gram telur = N1, 150 gram 

telur = N2, 200 gram telur = N3, dan 250 gram telur = N4 yang dilakukan ulangan 

sebanyak 4 kali. Kontrol dalam perlakuan ini menggunakan tepung terigu, 

sedangkan kelompok perlakuan menggunakan tepung komposit (tepung ubi jalar, 

tepung tapioka dan tepung maizena). Pengaruh penambahan telur diuji 

menggunakan uji statistik Analysis of Varians (ANOVA)-one way data distribusi 

normal dengan derajat kepercayaan masing-masing 95% dan dilanjutkan dengan 

uji lanjut BNt dengan derajat kepercayaan 95%. Variabel penelitian dengan 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut : 

Tabel 10.  Matrix Percobaan Penelitian 

Ulangan 

(R) 

Perlakuan (N) 

N0 N1 N2 N3 N4 

R1 R1N0 R1N1 R1N2 R1N3 R1N4 

R2 R2N0 R2N1 R2N2 R2N3 R2N4 

R3 R3N0 R3N1 R3N2 R3N3 R3N4 

R4 R4N0 R4N1 R4N2 R4N3 R4N4 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Mi Basah (Koswara, 2009) 

Pembuatan mi basah dilakukan dengan mencampur tepung ubi jalar, 

tepung tapioka dan tepung maizena menjadi satu dengan total bahan 250 g. 

Menambahkan telur, air, garam, minyak, carboxymethyl cellulose (CMC) dan 

menguleni adonan hingga kalis. Setelah menggiling adonan dengan rolling pin 
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hingga menjadi bentuk lembaran. Kemudian memotong lembaran adonan 

menggunakan pasta maker hingga menjadi lembaran mi. Formulasi untuk setiap 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini. 

Tabel 11. Formulasi bahan mi basah 

Bahan 
Formulasi 

I 

Formulasi 

II 

Formulasi 

III 

Formulasi 

IV 

Formulasi 

V 

Tepung Terigu 250 g - - - - 

Tepung Ubi Jalar - 125 g 125 g 125 g 125 g 

Tepung Tapioka - 100 g 100 g 100 g 100 g 

Tepung Maizena - 25 g 25 g 25 g 25 g 

Telur 1 butir 2 butir 3 butir 4 butir 5 butir 

Minyak kelapa 20 mL 20 mL 20 mL 20 mL 20 mL 

Garam ½ sdt ½ sdt ½ sdt ½ sdt ½ sdt 

Air 40 mL 40 mL 40 mL 40 mL 40 mL 

CMC 2 g 2 g 2 g 2 g 2 g 

Sumber : Yustisia (2013) dimodifikasi 

Menurut Koswara (2009) tahap awal pembuatan mi basah  adalah 

menimbang bahan sesuai dengan takaran, kemudian campuran tepung dan garam 

diaduk rata. Telur dikocok lepas dan masukkan kedalam tepung, minyak kelapa 

dan air ditambahkan ke adonan dan diuleni hingga kalis. Adonan kemudian 

digiling dengan ketebalan 1 mm dan dipotong menggunakan pasta maker dengan 

pemotong ukuran besar. Adonan yang telah berbentuk mi kemudian direbus dalam 

air mendidih selama 3 menit.  



31 
 

3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Bahan Baku 

Parameter yang diamati pada analisa bahan baku tepung komposit (tepung 

ubi jalar, tepung tapioka, dan tepung maizena) adalah analisa kimia berupa kadar 

air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, kadar serat.  

3.5.2 Mi Basah Tepung Komposit  

 

Parameter yang diamati pada penelitian mi basah adalah analisa fisik dan 

kimia. Analisa fisik mi basah meliputi uji tekstur, uji daya putus mi, dan uji 

warna. Analisa kimia mi basah meliputi uji kadar abu, uji kadar air, uji kadar 

protein, uji kadar lemak, uji kadar karbohidrat, dan uji kadar serat. Penilaian 

tingkat penerimaan menggunakan uji hedonik yang meliputi aspek warna, aroma, 

rasa, kesukaan, dan tekstur. 

3.6 Prosedur Analisa 

3.6.1 Analisa Sifat Fisik 

3.6.1.1 Intensitas Warna dengan Menggunakan Color Reader Metode 

Hunter 

Menurut metode Hunter, pengujian warna dilakukan dengan menggunakan 

kromameter Minolta (tipe CR 200, Jepang). Sejumlah sampel ditempatkan pada 

wadah yang datar. Pengukuran menghasilkan nilai L, a, b, dan o H. L menyatakan 

parameter kecerahan (warna akromatis, 0: hitam sampai 100: putih). Warna 

kromatik campuran merah hijau ditunjukkan oleh nilai a (a+ = 0-100 untuk warna 

merah, a- = 0-(-80) untuk warna hijau). Warna kromatik campuran biru kuning 

ditunjukkan oleh nilai b (b+ = 0-70 untuk warna kuning, b- = 0-(-70) untuk warna 

biru.  
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3.6.1.2 Tekstur (Ranganna, 1986) 

Pengukuran tekstur dilakukan dengan menggunakan alat texture analyzer 

(Stabel Micro System, TA-XT 2i). Prinsip dari pengukuran ini adalah dengan 

memberikan gaya tekan kepada bahan dengan besaran tertentu sehingga profil 

tekstur bahan dapat diukur. Zig yang digunakan untuk mengukur tekstur cookies 

adalah probe silinder stainless 6mm. Zig  silinder digunakan untuk mengukur uji 

penetrasi dan kompresi terhadap gel, pektin, yoghurt, dan margarin untuk memberi 

infornasi tentang kekerasan, kekompakan, dan ketahanan. Setelah pemasangan Zig, 

sampel diletakan di atas meja uji dan kemudian texture analyzer dinyalakan. Data 

yang diperoleh dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik dan dapat dilakukan 

pengolahan lanjutan dengan menggunakan program texture expert dari computer 

yang terhubung pada texture analyzer. Pengukuran texture analyzer dilakukan 

untuk sampel. Satuan tekstur dengan menggunkan metode ini yaitu Newton (N). 

3.6.1.3 Uji organoleptik ( Soekarto, 1985 ) 

Uji organoleptik yang dilakukan adalah uji hedonik. Uji hedonik dilakukan 

dengan menggunakan panelis tidak terlatih dari mahasiswa dengan tujuan 

mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap permen jelly albedo kulit buah 

naga merah. Uji organoleptik dilakukan terhadap rasa, aroma, tekstur dan warna. 

Pengujian menggunakan skala 1-5, skala 1 untuk sangat tidak suka dan skala 5 

untuk sangat suka. Keterangan skor yaitu 1= sangat tidak suka, 2= agak suka, 3= 

cukup suka, 4 = suka, 5 = sangat suka. 
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3.6.2 Analisa Sifat Kimia 

3.6.2.1 Kadar Air (AOAC ,1995) 

Cawan aluminium kosong dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C 

selama 15 menit, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan 

ditimbang. Prosedur pengeringan cawan ini diulangi sampai didapat bobot 

konstan. Sampel sebanyak 3−5 gram ditimbang dalam cawan tersebut, kemudian 

dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C selama 6 jam. Setelah itu, cawan 

dikeluarkan dari oven dan didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Prosedur 

ini diulangi sampai didapat bobot sampel yang konstan.  

Kadar Air (%) =
𝐵 − (𝐶 − 𝐴)

𝐵
𝑋 100 % 

Keterangan:  A = bobot cawan (g)  

B = bobot basah sampel sebelum dioven (g) 

C = bobot cawan dan sampel setelah dioven (g) 

3.6.2.2 Kadar Abu (AOAC,1995) 

Cawan porselin kosong dipanaskan dalam tanur pada suhu 600°C selama 

15 menit, kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang. 

Prosedur pengeringan cawan ini diulangi sampai didapat bobot konstan. Sampel 

sebanyak 3−5 gram ditimbang dalam cawan tersebut. Sampel dibakar di atas 

penangas sampai tidak berasap lagi, kemudian dimasukkan ke dalam tanur pada 

suhu 600°C sampai menjadi abu. Cawan berisi abu didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit kemudian ditimbang. Pengabuan diulangi dengan cara 

memasukkan kembali cawan berisi abu ke dalam tanur pada suhu 600°C selama 1 

jam sampai didapat bobot konstan. 
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Kadar Abu (%) =
𝐶 − 𝐴

𝐵
𝑋 100 % 

Keterangan:  A = bobot cawan (g)  

B = bobot kering sampel sebelum diabukan (g)  

C = bobot cawan dan sampel setelah diabukan (g) 

3.6.2.3 Kadar Protein (Metode Micro-Kejhdal) 

Sampel sebanyak 0,1-0,15 gram dimasukkan ke dalam labu Kejhdal 30 

mL kemudian ditambah dengan 1,9 g K2SO4, 40 mg HgO, 2 ml H2SO4 pekat, dan 

batu didih secukupnya. Sampel didestruksi dengan cara dididihkan selama 1−1,5 

jam atau sampai cairan berwarna jernih. Labu beserta isinya didinginkan. 

Selanjutnya, isi labu dipindahkan ke dalam alat destilasi dan ditambahkan 15 ml 

larutan NaOH-Na2S2O3, kemudian dibilas dengan akuades. Labu erlenmeyer 

berisi 5 ml H3BO3 yang telah ditambah 2-4 tetes indikator (campuran metil merah 

0,02% dalam alkohol dan metil biru 0,02% dalam alkohol dengan perbandingan 

(2:1) diletakkan di bawah kondensor. Ujung tabung kondensor harus terendam di 

dalam larutan H3BO3. Selanjutnya dilakukan destilasi sampai sekitar 15 ml 

destilat tertampung dalam erlenmeyer. Ujung kondensor dibilas dengan sedikit 

akuades dan bilasannya ditampung di dalam erlenmeyer. Larutan di dalam 

erlenmeyer kemudian dititrasi dengan HCl 0,02 N sampai terjadi perubahan warna 

hijau menjadi ungu. Penetapan blanko dilakukan dengan cara yang sama. 

% N =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐻𝐶𝑙 (𝑚𝑙)𝑥 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐻𝐶𝑙 𝑥 14,007

𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑚𝑔)
 𝑋 100 

%Kadar protein (% basis kering) = % N x faktor konversi  
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3.6.2.4 Kadar Lemak (Metode Soxhlet) 

Labu lemak kosong dikeringkan di dalam oven kemudian didinginkan di 

dalam desikator dan ditimbang. Sebanyak 5 gram sampel bebas air diekstraksi 

dengan pelarut heksan di dalam alat Soxhlet selama 5-6 jam. Labu berisi lemak 

dan heksan kemudian dikeringkan di dalam oven dan didinginkan dalam desikator 

sampai bobotnya konstan.  

Kadar Lemak (%) =
𝐶 − 𝐴

𝐵
𝑋 100 

Keterangan:  A = bobot labu (g)  

B = bobot kering sampel (g)  

C = bobot labu dan lemak setelah dikeringkan (g) 

3.6.2.5 Kadar Karbohidrat 

Pengukuran kadar karbohidrat menggunakan metode  by difference 

dilakukan dengan cara mengurangkan 100% dengan nilai total dari kadar air 

(%bb), kadar abu (%bb), kadar protein (%bb) dan kadar lemak (%bb). 

Kadar karbohidrat (%bb) = 100 – ( % air + % abu + % lemak + % protein) 

3.6.2.6 Analisa Serat Pangan metode crude fiber (gravimetri) (Sudarmadji 

dkk, 2003) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 g dan diekstrak lemaknya dengan soxhlet.  

2. Sampel dipindahkan ke dalam erlenmeyer 600ml dan ditambahkan 200 

ml larutan H2SO4 mendidih (1,25 g H2SO4 pekat/100 ml = 0,255 N 

CaCO3) kemudian, dipanaskan sampai mendidih dan ditunggu selama 

30 menit.  
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3. Menutup dengan pendingin balik, mendidihkan selama 30 menit 

dihitung setelah bahan mendidih.  

4. Suspensi disaring dengan kertas saring dan residu yang tertinggal di 

dalam erlenmeyer dicuci dengan dengan aquadest mendidih. (Pencucian 

dilakuan sampai air cucian tidak bersifat asam lagi).  

5. Residu dari kertas saring dipindahkan ke dalam erlenmeyer kembali 

dengan spatula dan dicuci kembali 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 dihitung setelah mendidih. 

6. Residu disaring dengan kertas saring yang diketahui beratnya, sambil 

dicuci dengan larutan K2SO4 10%. Mencuci lagi residu dengan aquades 

mendidih dan kemudian mencuci lagi dengan 15 ml alkohol 95%.  

7. Kertas saring dikeringkan dengan isinya pada oven dengan suhu 110˚C 

sampai berat konstan (1 jam), didinginkan dalam desikator dan 

menimbang serta dihitung kadar serat kasar dengan rumus sebagai 

berikut. Berat residu = berat serat pangan 

3.7 Analisis Data 

Data hasil pengamatan dilakukan analisa data statistik (analisa ragam/ 

ANOVA), apabila hasil analisa statistik memberikan pengaruh dilakukan uji 

lanjut dengan metode BNt 5%. Setelah itu dilakukan uji De Garmo untuk 

mengetahui perlakuan terbaik.  
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Keterangan : * untuk mi dengan perlakuan kontrol 

Sumber : Koswara (2009) dimodifikasi 

Gambar 2. Diagram alir mi basah tepung komposit 
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Tepung 
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Tepung terigu* 

Pencampuran 
Garam, Air, 

CMC, Minyak 

Kelapa,dan telu 
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Pengulenan 

Penggilingan 

menjadi 

lembaran 

Pemotongan 
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selama 3 menit 
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1. Kadar Air  

2. Kadar Abu  

3. Kadar Protein 

4. Kadar Lemak 

5. Kadar Karbohidrat 

6. Kadar Serat Kasar 

Analisa : 

1. Kadar Air  

2. Kadar Abu  

3. Kadar Protein 

4. Kadar Lemak 

5. Kadar Karbohidrat 

6. Kadar Serat Kasar 
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8. Uji Tekstur 

9. Uji Daya Putus 

10. Uji Organoleptik 




