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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Oktober 2018 di 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah piring, loyang, baskom, 

sendok, kompor, pisau, cetakan bulat, pemarut kelapa, parutan sawut,cabinet 

dryer Wanodi 08, nampan, blender. Selain itu juga diperlukan alat-alat yang 

dipakai untuk analisis seperti texture analyzer shimadzu kode EZ-SX 500 N, oven 

WTC Binder tipe E53, desikator, buret, timbangan analitik Ohaus item PA413, 

cawan porselain, color reader CR-10,soxhlet, distilasi, hot plate,  waterbath digital 

thermostat waterbath HH-4, pompa vakum WELCH. 

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelapa yang masih 

muda dengan umur 12-14 bulan dengan ciri-ciri batoknya berwarna coklat cerah 

dan lunak, tepung ketan, tepung ubi jalar ungu varietas biang,tepung ubi jalar 

putih varietas tembakur putih, tepung ubi jalar orange varietas sari, gula pasir, 

santan. Selain itu juga diperlukan bahan-bahan yang dipakai untuk analisis seperti 

aquades, larutan NaOH 0,1 N, petroleum eter, indikator phenolpthlaein (PP), 

antifoam, H2SO41,25%, NaOH 3,25%,  alkohol 96%. 
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3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan tersarang (nested) 

dengan 2 faktor untuk uji fisikokimia, dimana faktor I yang menjadi sarang 

adalahvarietas ubi jalar dan faktor II adalah proporsi tepung ubi jalar yang 

tersarang pada varietas ubi jalar . Sedangkan untuk uji organoleptik menggunakan 

metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) Sederhana. Kombinasi 2 faktor akan 

diperoleh 12 perlakuan dengan 3 kali ulangan. 

 Faktor I = Varietas ubi jalar 

   K1 =Tepung ubi jalar putih   

   K2 =  Tepung ubi jalar orange 

   K3 =  Tepung ubi jalar ungu 

 Faktor II = Proporsi tepung ketan : tepung ubi jalar 

   P1 = 3:1 (75% :25%) 

   P2 = 1:1 (50%:50%) 

   P3 = 1:3 (25%:75%) 

Tabel 6. Kombinasi perlakuan wingko 

K1 K2 K3 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 

K1(P1) K1(P2) K1(P3) K2(P1) K2(P2) K2(P3) K3(P1) K3(P2) K3(P3) 

Keterangan: 

K1(P1)= Tepung ubi jalar putih dengan proporsi Tepung ketan 75% :Tepung ubi 

jalar 25% 

K1(P2)= Tepung ubi jalar putih dengan proporsi Tepung ketan 50% :Tepung ubi 

jalar 50% 

K1(P3)= Tepung ubi jalar putih dengan proporsiTepung ketan 25 % :Tepung ubi 

jalar 75% 

K2(P1)= Tepung ubi jalar orange dengan proporsi Tepung ketan 75% :Tepung ubi 

jalar 25% 
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K2(P2)= Tepung ubi jalar orange dengan proporsiTepung ketan 50% :Tepung ubi 

jalar 50% 

K2(P3)= Tepung ubi jalar orange dengan proporsi Tepung ketan 25 % :Tepung 

ubi jalar 75% 

K3(P1)= Tepung ubi jalar ungu dengan proporsi Tepung ketan 75% :Tepung ubi 

jalar 25% 

K3(P2)= Tepung ubi jalar ungu dengan proporsi Tepung ketan 50% :Tepung ubi 

jalar 50% 

K3(P3)= Tepung ubi jalar ungu dengan proporsiTepung ketan 25 % :Tepung ubi 

jalar 75% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitiandilakukan melalui dua proses, proses pertama yaitu pembuatan 

tepung ubi jalar. Proses kedua yaitu proses pembuatan wingko dengan kombinasi 

perlakuan penambahan tepung ubi jalar berbeda varietas dan proporsi tepung ubi 

jalar.  

3.4.1Pembuatan Tepung Ubi jalar 

Proses pembuatan tepung yang pertama adalah ubi jalardikupas kemudian 

disawut, direndam dengan  Natrium Bisulfit 600 ppm  selama 15 menit. Setelah 

itu ditiriskan lalu dikeringkan kemudian ditepungkan. Pengeringan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengeringan dengan cabinet dryer pada suhu 

56
O 

C, lalu dihaluskan dengan menggunakan blender dan diayak± 80 mesh. 

3.4.2 Pembuatan wingko 

Proses pembuatan wingko yang pertama adalah proses penimbangan bahan 

yang sesuai dengan formula wingko yang terdapat pada Tabel 7. 

Setelah itu proses selanjutya yaitu pencampuran (mixing), pencetakan, 

pemanggangan, dan pendinginan. Proses pencampuran (mixing) pada pembuatan 

wingko merupakan salah satu tahap untuk mencampur semua bahan yang meliputi 
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tepung ketan, tepung ubi jalar, kelapaparut, gula pasir,  dan santan sebanyak 65 ml  

hingga semua bahan tersebut tercampursecara merata. 

Tabel 7. Formula wingko 

Bahan Unit 
Jenis formula/ 60 g total tepung 

Kontrol P1 P2 P3 

Tepung Ketan % 40 30 20 10 

Tepung Ubi jalar % 0 10 20 30 

Gula pasir % 20 20 20 20 

Kelapa parut % 40 40 40 40 

Total % 100 100 100 100 

Adonan wingko yang sudah tercampur rata selanjutnya dicetak dengan 

bentukbulat berdiameter kurang lebih 5 cm dengan ketebalan ± 1 cm. 

Prosespencetakan kue wingko harus memperhatikan ketebalan kue wingko yang 

ingindihasilkan karena kue wingko yang dicetak terlalu tebal akan 

membutuhkanwaktu yang cukup lama untuk proses pemanggangannya.  

Setelah proses pencetakan, wingko kemudian dipanggang  dengansuhu 

± 93˚C selama ± 30 menit hingga wingko berwarna kecoklatan kemudianwingko 

dibalik selama ± 30 menit untuk memperoleh warnapermukaan wingko yang sama 

di kedua sisinya. Wingko yang sudah matang selanjutnya dibiarkan padasuhu 

ruang selama ± 45 menit. Proses pendinginan bertujuan untukmengeluarkan panas 

sehingga saat dikemas wingko tidak mengeluarkan uap airyang dapat menjadikan 

wingkolembab dan mudah berjamur.Wingko tersebut selanjutnya dianalisa kadar 

air, kadar asam lemak bebas (FFA), lemak, tekstur, serat kasar dan sifat 

organoleptik yang meliputi bau, rasa, dan warna. 

3.5 Parameter Penelitian 

Parameter yang diujikan pada penelitian ini meliputi uji wingko dengan 

penambahan tepung ubi jalar dengan perbedaan proporsi yaitu meliputi kadar air, 

kadarlemak, warna,kadar asam lemak bebas (FFA), warna, tekstur, serat kasar dan 
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sifat organoleptik (aroma, warna, rasa, dan kesukaan). Hal tersebut mengacu pada 

penelitian Singgih, dkk (2015) dengan mengamati nilai kadar air, sifat 

organoleptik, dan kadar asam lemak bebas (FFA) wingko. 

3.5.1 Analisa Kadar air Metode Gravimetri (Sudarmadji dkk., 1997) 

Kandungan air akan menentukan tingkat kerusakan pada wingko, karena 

kadar air pada makanan dapat dijadikan tempat berkembangnya mikroorganisme. 

Kandungan air pada wingko sebesar 10%-40%. Pengujian kadar air dilakukan 

dengan metode oven. 

a. Kadar air dengan metode oven  

1. Menimbang 1-2 g sampel yang telah dihaluskan. Dalam botol timbang yang 

telah diketahui beratnya. 

2. Mengeringkan dalam oven pada suhu 100-105 °C selama 3-5 jam. 

3. Mendinginkan dalam desikator selama 15 menit dan kemudian ditimbang. 

4. Memanaskan lagi dalam oven selama 30 menit. 

5. Mendinginkan dalam desikator dan kemudian ditimbang. 

6. Pemanasan diulangi hingga tercapai berat konstan (selisih penimbangan 

berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

7. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

8. Menghitung jumlah kadar air dalam sampel menggunakan rumus: 

Kadar air (%) = 
 berat bahan+berat cawan −berat akhir

berat bahan
𝑥100% 

3.5.2 Analisa Kadar Lemak Metode soxhlet (SNI 01-2891-1992) 

Adapun tahapan analisa lemak diantaranya adalah: 

1. Menimbang sampel halus sebanyak 2 gram kemudian dibungkus dengan kertas 

thimbleyang telah dikeringkan dan diketahui berat keringnya 
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2. Memasukkan  sampel  ke dalam tabung reaksi soxhlet kemudian tambahkan 

pelarut petroleum benzene 

3. Destilasi hingga mendidih dan dididihkan lagi selama 30 menit sehingga 

pelarut turun kembali ke labu lemak 

4. Mengeringkan pelarut yang mengandung ekstra lemak  dalam oven pada suhu 

100
o
C selama 30 menit. 

 Kadar lemak (%)  = 
Berat akhir−berat awal

berat bahan
𝑥100%  

3.5.3 Analisa Kadar Asam Lemak Bebas (FreeFattyAcid) 

Ketengikan dipengaruhi oleh kualitas lemak dan minyak yang terdapat 

pada makanan.Menurut Sudarmadji, dkk (2007) tahapan uji ketengikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menimbang sampel wingko sebanyak 5 gram 

2. Menambahkan 50 ml alkohol 96% panas dan 2 ml indikator 

phenolpthalein(PP) 

3. Mentitrasi dengan 0,1 N NaOH hingga mencapai warna merah jambu yang 

mampu bertahan 30 detik 

4. Menghitung kadar asam lemak bebas dengan menggunakan rumus: 

FFA (%)=
ml  NaOH  ×N×berat  molekul  asam  laurat

berat  sampel ×1000
𝑥 100%  

3.5.4 Uji Serat metode Gravimetri (SNI-2891-1992) 

Adapun tahapan uji serat kasar diantaranya adalah: 

1. Menghaluskan sampel lalu ditimbang 2 gram dalam tabung reaksi, bebaskan 

lemaknya dengan cara ekstraksi dengan cara soxhlet 

2. Mengeringkan sampel dan masukkan ke dalam erlenmeyer 500 ml 
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3. Menambahkan 50 ml larutan H2SO4 1,25% kemudian didihkan selama 30 

menit dengan menggunakan destilator 

4. Menambahkan 50 ml NaOH 3,25% dan didihkan selama 30 menit 

5. Dalam keadaan panas saring dengan corong buchner yang berisi kertas saring 

tak berabu whattman 54,41, atau 541 yang telah dikeringkan dan diketahui 

bobotnya 

6. Mencuci endapan yang terdapat pada kertas saring berturut-turut dengan 

H2SO4 1,25% panas, air panas dan etanol 96% 

7. Angkat kertas saring beserta isinya, masukkan kedalam kotak timbang yang 

telah diketahui bobotnya, keringkan pada suhu 105
o
C dinginkan dan timbang 

sampai bobot tetap 

             Serat (%) =
Residu  kering

berat  sampel
𝑥100% 

3.5.5 Uji Tekstur (Rohimah, 2014) 

Pengujian tekstur dapat dilakukan dengan menggunakan texture analyzer. 

Adapun tahapan cara uji tekstur dengan texture analyzer adalah sebagai berikut: 

1. Meletakkan sampel diatas meja objek Tekstur analyzer 

2. Menurunkan probe yaitu cylinder probe 75 mm untuk menguji tingkat 

kekerasan sampel 

3. Angka pada alat dinolkan terlebih dahulu 

4. Menyalakan alat instrumen sehingga diperoleh kurva profil tekstur 

5. Mencatat nilai hardness 

3.5.6 Analisa intensitas warna (deMan, 1999) 

Prinsip peneliti intensitas warna dengan colorreader adalah melalui sistem 

pemaparan warna dengan menggunakan sistem CIE dengan tiga respon warna 
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yaitu L, a, dan b. Adapun tahapan analisa intensitas warna dengan 

colorreaderdiantaranya adalah: 

1. Menyiapkan sampel dalam plastik transparan 

2. Melepas tutup lnsa, dan menghidupkan colorreader 

3. Menentukan target L,a, b. Dimana L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai negatif (-) berarti gelap; a dengan nilai positif (+) berarti merah, 

nilai negtif (-) berarti hijau; b nilai postif (+) berarti kuning, nilai negatif (-) 

berarti biru. 

4. Menekan tombol pengukur warna 

5. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital 

3.5.7 Uji Organoleptik Skoring (Rahayu, 2001) 

Evaluasi sensori atau organoleptik adalah ilmu pengetahuan yang 

menggunakan indera manusia pada penilaian suatu produk pangan. Uji 

organoleptik yang dilakukan meliputi rasa, aroma, warna, dan kesukaan. 

Pengujian ini menggunakan metode uji hedonik (kesukaan) dengan 30 panelis 

tidak terlatih dengan usia 21-23 tahun. Pengujian menggunakan uji organoleptik 

skoring terdiri dari 5 nilai dengan 5 pernyataan yang dapat dilihat pada Tabel 9. 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisis secara 

statistik menggunakan uji ANOVA (Analysis of  Variance) pada α-5% untuk 

mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap sifat 

fisikokimia dan organoleptik wingko. Apabila hasil uji pada α-5% memberikan 

pengaruh nyata maka dilanjutkan dengan Uji DMRT (Duncan’s Multiple Range 

Test) pada α-5% untuk menentukan perlakuan mana yang memberikan perbedaan 
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nyata. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan dengan mengacu pada parameter 

yang ditonjolkan, yaitu metode pembobotan pada masing-masing parameter 

organoleptik yang sesuai dengan prioritas dan besar peranannya terhadap kualitas 

wingko. Selanjutnya perlakuan terbaik dibandingkan dengan wingko kontrol 

menggunakan uji T. 

Tabel 8. Skor Organoleptik 

Skor Aroma Rasa Warna Dalam Warna 

Luar 

Kesukaan 

1 Sangat tidak 

khas ubi jalar 

Sangat 

tidak enak 

Tidak cerah 

sesuai bahan 

dasar 

Coklat gelap Sangat 

tidak suka 

2 Tidak khas 

ubi jalar 

Tidak enak Kurang cerah 

sesuai bahan 

dasar 

Coklat 

kurang cerah 

Tidak 

suka 

3 Cukup khas 

ubi jalar 

Cukup enak Cukup cerah 

sesuai bahan 

dasar 

Coklat 

cukup cerah 

Cukup 

suka 

4 Khas ubi 

jalar 

Enak Cerah sesuai 

bahan dasar 

Coklat cerah Suka 

5 Sangat khas 

ubi jalar 

Sangat enak Sangat cerah 

sesuai bahan 

dasar 

Coklat 

sangat cerah 

Sangat  

suka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gambar 5 . Diagram alir pembuatan tepung ubi jalar (Suprapto,2003) 
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Gambar 6. Diagram alir pembuatan wingko (Suprapto, 2003) 
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