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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Balai Penelitian Tanaman Aneka 

Kacang dan Umbi (BALITKABI) Kabupaten Malang. Penelitian ini dimulai pada 

bulan Februari sampai bulan Juli 2018.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan pada proses ekstraksi pati adalah pisau, toples 

plastik, gelas ukur, blender, kain saring, timbangan digital, talenan, loyang dan 

cabinet dryertipe AMTD. Alat-alat yang digunakan pada pembuatan edible film 

adalahcabinet dryertipe AMTD, hot plate, stirrer bar, termometer, beaker glass, 

gelas ukur, timbangan analitik merk GR-200, saringan, pinset, statif, plat kaca, 

loyang dan plastik PP dan suntikan ukuran 1 ml. Alat-alat yang digunakan untuk 

analisa adalah mikrometer sekrup, penggaris, kuvet, oven, kurs porselen, botol 

vial, toples kaca, pinset, gunting, loyang dan alat pengukur tekstur EZ-SX Texture 

analyzer (Shimadzu), sarung tangan, Spectrophotometer UV-Vis (Shimadzu), 

plastik PP (Polyprophylene), gunting. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan edible film adalah umbi 

gadung yang didapat dari Kabupaten Bojonegoro. Umbi gadung yang digunakan 

memiliki umbi berwarna kuning dan bagian luarnya coklat berambut. Ukuran 
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umbi yang digunakan yaitu 5-15 cm dan memiliki umur panen satu tahun. 

Aquades, gliserol dan Sodium Tripoliphospate (STPP) yang dibeli dari toko kimia 

Makmur Sejati, NaCl, silika gel, garam dapur. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari satu tahapan yaitu proses pembuatan edible film. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Faktorial dengan 2 faktor dan 3 kali ulangan. Faktor pertama yaitu konsentrasi 

pati gadung (P) yang terdiri dari 3 level yaitu P1= 3%, P2= 4%, dan P3=5%. 

Faktor kedua yaitu konsentrasi STPP (K) yang terdiri dari 3 level yaitu K1= 0,1%, 

K2= 0,2% dan K3=0,3%. Sehingga diperoleh 9 kombinasi perlakuan dengan 3 

kali ulangan. 

Faktor I: Konsentrasi Pati Gadung (P) 

P1: Konsentrasi Pati 4 % (b/v) 

P2: Konsentrasi Pati 5 % (b/v) 

P3: Konsentrasi Pati 6 % (b/v) 

Faktor II: Konsentrasi STPP (K) 

K1: Konsentrasi STPP 0,1% (b/v) 

K2: Konsentrasi STPP 0,2% (b/v) 

K3: Konsentrasi STPP 0,3% (b/v) 
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Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Konsentrasi Pati dan Konsentrasi STPP 

Keterangan : 

P1KI : Konsentrasi Pati gadung 4% dan Konsentrasi STPP 0,1% 

P1K2 : Konsentrasi Pati gadung 4% dan Konsentrasi STPP 0,2% 

P1K3 : Konsentrasi Pati gadung 4% dan Konsentrasi STPP 0,3% 

P2K1 :Konsentrasi Pati gadung 5% dan Konsentrasi STPP 0,1% 

P2K2 : Konsentrasi Pati gadung 5% dan Konsentrasi STPP 0,2% 

P2K3 : Konsentrasi Pati gadung 5% dan Konsentrasi STPP 0,3% 

P3K1 : Konsentrasi Pati gadung 6% dan Konsentrasi STPP 0,1% 

P3K2 : Konsentrasi Pati gadung 6% dan Konsentrasi STPP 0,2% 

P3K3 : Konsentrasi Pati gadung 6% dan Konsentrasi STPP 0,3% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Pati Gadung 

Proses ekstraksi umbi gadung dimulai dengan proses penghilangan racun. 

Umbi gadung dikupas dan dibersihkan kemudian dilakukan pengirisan dengan 

ketebalan 3mm. Kemudian diamkan pada larutan garam dengan konsentrasi 

garam 15%b/b dan direndam selama 72 jam dan kemudian dilakukan pencucian. 

Umbi gadung yang sudah dicuci kemudian dihaluskan dan ditambah air 

dengan rasio 1:4. Bubur gadung disaring dengan menggunakan kain saring untuk 

memisahkan ampasnya dan kemudian diendapkan selama 24 jam.Endapan pati 

Konsentrasi 

Pati 

Konsentrasi STPP 

K1 K2 K3 

P1 P1K1 P1K2 P1K3 

P2 P2K1 P2K2 P2K3 

P3 P3K1 P3K2 P3K3 
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gadung dipisahkan dari supernatan.Setelah itu dilanjutkan dengan pengeringan 

dengan oven pada suhu 55°C. 

3.4.2 Pembuatan Edible Film 

Proses pembuatan edible film yaitu pati gadung ditimbang dengan 

konsentrasi4%,5%, dan 6% (b/v).STPP sebanyak 0,1%, 0,2% dan 

0,3%.Menambahkan Plasticizer(WZGliserol sebanyak 1 ml). Pati gadung, 

STPPdan gliserol dibuat suspensi dengan penambahan Aquades sampai dengan 

150 ml kemudian dipanaskan menggunakan hot plate sampai suhu 70°C – 85oC 

kemudian dipertahankan selama 10 menit. Suspensi hasil pemanasan didinginkan 

hingga suhu 37oC, kemudian dituangkan ke plat kaca. Larutan edible film 

dikeringkan pada suhu ± 50 ºC selama 18-24 jam  dan setelah itu didinginkan 

pada suhu ruang selama 15 menit agar edible film mudah dilepas dari cetakan. 

Edible film siap dilakukan analisis. 

3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Analisis Bahan Baku 

Pati umbi gadung yang dihasilkan dari proses ekstraksi akan dianalisis 

kadar amilosa, amilopektin, kadar air dan kadar HCN. 

1.5.1 Uji Kadar Air (Sudarmadji dkk., 2003) 

1. Sampel sebanyak 32 gram ditimbang dalam botol timbang yang sudah 

diketahui bobotnya 

2. Sampel dikeringkan dalam ovem pada suhu 100-105 C selama 3-5 jam 

3. Sampel didingankan lagi dalam oven selama 30 menit dan mendinginkan 

dalam desikator dan menimbang sampai berat konstan 
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4. Perhitungan dilakukan dengan rumus. 

% Kadar air =
Berat awal − berat akhir

Berat awal
× 100% 

 

1.5.2 Uji Kadar Pati Metode Hidrolisis Asam (AOAC, 2005) dilanjutkan 

metode Nelson Somogyi (Sudarmadji dkk.,2003) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram 

2. Sampel ditambahkan 50 ml aquades dan diaduk selama 1 jam.  

3. Suspensi disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan aquades sampai 

volume filtrat 250 ml.  

4. Residu dipindahkan dari kertas saring ke dalam erlenmeyer dengan 

pencucian 200 ml aquades dan menambahkan 20 ml HCl ± 25%.  

5. Erlenmeyer diletakkan dipendingin balik dan memanaskan selama 2,5 jam.  

6. Setelah dingin, dinetralkan dengan larutan NaOH 45% dan diencerkan 

sampai volume 500 ml, kemudian disaring.  

7. Kadar gula ditentuka yang dinyatakan sebagai glukosa dari filtrat yang 

diperoleh. Penentuan glukosa seperti pada penentuan gula reduksi. Berat 

pati adalah berat glukosa dikalikan 0,9. 

1.5.3 Uji Kadar Amilosa (AOAC, 2005) 

1. Pati sebanyak 100 mg dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml kemudian 

ditambahkan etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. 

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

penangas air suhu 100˚C selama 10 menit dan didinginkan selama 1 jam. 

3. Larutan kemudian diencerkan dengan aquades menjadi 100 ml, dipipet 

sebanyak 5 ml, dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml yang berisi 60 ml 

air. 
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4. Larutan dalam labu ukur ditambahkan 1 ml asam asetat 1N 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×fk×100

100−k.a
× 100% 

Dimana fk =
1

abs 1 ppm
×

1000×20

1000000
 

1.5.4 Uji Kadar Asam Sianida (HCN) (Vogel dalam Syarifah, 2014) 

Pati umbi gadung ditimbang20 g yang telah dihaluskan kemudian 

ditambahkan 100 ml aquadest dalam erlenmeyer dan didiamkan selama 2 jam. 

100 ml aquadest ditambahkan dan didestilasi dengan uap. Destilat ditampung 

dalam erlenmeyer yang telah diisi dengan 20 ml NaOH 2,5%. Setelah didestilasi 

(ditampung dalam erlenmeyer) mencapai volume 150 ml maka proses destilasi 

dihentikan. Kemudian destilat ditambahkan 5 ml KI 5% dan 8 ml 

NH4OH.Campuran destilat tersebut dititrasi dengan larutan AgNO3sampai terjadi 

kekeruhan. Kemudian dihitung kadar asam sianida dengan rumus : 

HCN = 
mlAgNO3×0,54

Beratbahan
× 1000 mg/kg  

3.5.5 Analisis Edible Film 

Adapun parameter pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu: 

Uji Ketebalan, Uji Kelarutan dalam air, UjiTransparansi, Laju Transmisi Uap Air 

(WVTR), Uji Kuat Tarik dan Uji Elongasi. 
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3.5.6 Ketebalan (ASTM D6988-03, 2003) 

Pengukuran ketebalan film menggunakan mikrometer dengan ketelitian 

0,001 mm nilai ketebalan yang didapat merupakan rataan dari pengukuran pada 

lima tempat yang berbeda. 

3.5.7 Kekuatan Tarik (Tensile Strength)(Rahayu, 2016) 

Pengukuran kekuatan tarik dengan kemuluran dilakukan dengan cara 

memotong sampel edible film yang diuji dengan ukuran 6 cm × 2 cm edible film 

dikaitkan dengan horizontal pada penjepit yang ada pada alat texture analyzer 

dengan luas luasan edible film yang dijepit 1,5 cm dikedua sisi panjangnya. Nilai 

kuat tarik didapatkan dari hasil pembagian tegangan maksimum dengan luas 

penampang melintang. Luas penampang melintang didapat dari hasil perkalian 

panjang awal sampel dengan ketebalan awal sampel. Uji kekuatan tarik dilakukan 

pada tiga sampel edible film yang kemudian dihitung rata-rata. Kekuatan tarik 

bioplastik dihitung dengan persamaan berikut: 

t =
F max

A
 

Keterangan: 

t : Kuatan tarik 

F : Gaya kuatan tarik 

A : Luas penampang (mm2) 

3.5.8 Transparansi (BAO, Xu dan Wang, 2009)  

Transparansi edible film diukur dengan menggunakan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 560 nm. Film yang akan diuji dipotong secukupnya (1 

cm × 4 cm) kemudian diletakkan pada pembaca spektrofotometer. Kemudian 

dihitung dengan rumus: 

T =
A

X
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Keterangan: 

T : Transparansi 

A : Absorbansi (nm) 

X : Ketebalan (mm)  

3.5.9 Laju Transmisi Uap Air (Water Vapor Transmission 

Rate/WVTR)(ASTM E96/E96M-16, 2016) 

Laju transmisi uap air diukur dengan water vapor transmission rate tester 

metode cawan sebelum diukur. Film dikondisikan dalam ruang suhu 25C, RH 

75% selama 24 jam. Bahan penyerap air 2 g ditempatkan dalam cawan dan 

disekat dengan lilin sedemikian rupa sehingga film tidak dapat celah sedemikian 

pada tepinya. Selanjutnya cawan ditimbang dengan ketelitian 0,001 g kemudian 

diletakkan dalam toples berisi garam NaCl sebanyak 40 g dalam 100 ml aquades 

(kelembaban relatif setara 70%). Kemudian ditutup dengan rapat, cawan 

ditimbang tiap hari pada jam yang sama dan ditentukan pertambahan beratan 

cawan. Transmisi uap air dihitung dengan menggunakan rumus: 

WVTR =
m

A. t
 

Keterangan: 

WVTR  : Water Vapor Transmission Rate (g.nm/m2day) 

m  : Masa uap air yang melewati bahan (g) 

A  : Luas area bahan yang dilewati air (m2) 

t  : Waktu (jam) 

3.5.10 Kelarutan dalam Air (Saberi dkk., 2015) 

Berat film kering mula-mula ditentukan setelah pengeringan pada suhu 

100˚C selama 24 jam. Film digunting berbentuk persegi dengan diameter 2 cm 

sebanyak dua buah, kemudian direndam dalam 50 ml aquades yang mengandung 

Na-azida. Perendaman dilakukan selama 24 jam. Setelah perendaman lembaran 
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film tersebut dikeringkan pada suhu 100C selama 24 jam untuk menentukan berat 

kering yang tidak larut dalam air. Kelarutan film ditentukan dengan mengurangi 

berat awal film dan berat film yang tidak larut air dan dinyatakan sebagai berat 

kering (Gontard dkk., 1993). 

(%) =
Wi − Wf

Wi
× 100% 

Keterangan: 

Wi : Berat awal 

Wf : Berat akhir 
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Umbi Gadung (Puriartini, 2011) 

UmbiGadung 

Pati Gadung 

Dikupas 

Dicuci 

Direndam pada larutan garam konsentrasi 15% (b/v) 

Didiamkan selama 3 hari 

Dihaluskan  

Diiristipis-tipis 

Dibersihkan 

Pengeringansuhu : 55˚C selama 22 jam 

Cuci 

Diendapkan selama 2 hari 

Analisa: 

1. Kadar HCN 

2. Kadar air 

3. Kadar Amilosa 

4. Kadar Amilopektin 

 

Bubur umbi gadung 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Edible Film (Rahayu, 2011) 

 

 

Pati gadung (4%, 5%, 

dan 6%), STPP (0,1%, 

0,2% dan 0,3%), gliserol 

(1 ml) dan aquades 150 

ml 
 

Pemanasan T=80oC t=15 

menit 
 

Pengeringan T=50oC t= 22 

jam  
 

Penuangan ke plat kaca 

ukuran 20 x 20 cm 
 

Pendinginan sampai suhu 

30oC 
 

Edible Film 

Parameter Penelitian 
1. Ketebalan 

2. Laju Transmisi Uap Air 

3. Kemuluran 

4. Kekuatan Tarik (Tensle 

Strenght) 

5. Transparansi 

6. Kelarutan dalam air 
 


