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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2018 sampai bulan 

Oktober 2018 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan biskuit coklat di penelitian 

ini adalah baskom, timbangan manual, oven, mixer, loyang, sendok, kompor, 

ayakan, cetakan kue, dan kuas. Alat-alat yang digunakan dalam proses analisa 

yaitu oven gas, cawan porselin, desikator merk Glaswerk Wertheim 6132, spatula, 

mortal martil, timbangan analitik pioneer ohaus PA413, gelas ukur, Erlenmeyer, 

beaker glass, corong kaca, cabinet, hotplate merk Dolan US, kompa vacuum,  

lemari asam, seperangkat alat titrasi, seperangkat alat destilasi, seperangkat alat 

dekstruksi, labu kejedahl merk pyrex, Waterbatch merk Digital Termostat, labu 

lemak, alat ekstrkasi (soxhlet), kapas, kertas saring, texture analyser EZ Test tipe 

EZ-SX merk SHIMIDZU, oven merk WTC Binder 7200 tipe E53 no 89749, 

aluminium foil, tisu, pendingin balik dan beberapa alat bantu lainnya yang 

diperoleh dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian-

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Bahan yang digunakan dalam  proses pembuatan biskuit coklat adalah 

tepng sorgum varietas numbu, tepung kentang, tepung terigu rendah protein, gula 

halus, butter, margarin, telur ayam, bubuk coklat yang diperoleh dari toko bahan 

kue Dinoyo.  Bahan kimia yang digunakan untuk analisa yaitu aquades, larutan 

asam sulfat (H2SO4), laruran natrium hidroksida (NaOH), K2SO4, alkohol, larutan 
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asam borat, larutan Hcl 0,02 N, petroleum benzene yang diperoleh dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan.  

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan satu tahap yaitu pembuatan biskuit coklat 

dari tepung terigu:tepung sorgum dengan penambahan tepung kentang dengan 

konsentrasi yang berbeda. Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

rancangan acak kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial yang terdiri dari 2 

faktor. Faktor I adalah rasio tepung terigu dan tepung sorgum yang terdiri atas 3 

level (80:20, 90:10, 100:0) dan faktor II adalah konsentrasi tepung kentang 

dengan 3 level (5%, 10% dan 15%), sehingga terdapat 9 kombinasi perlakuan dan 

setiap perlakuan dilakukan ulangan sebanyak 3 kali sehingga terdapat 27 unit 

percobaan. 

Faktor I : Rasio tepung terigu dan tepung sorgum dengan 3 level yaitu: 

S1= Tepung terigu 80%+Tepung sorgum 20%. 

S2= Tepung terigu 90%+Tepung sorgum 10%. 

S3= Tepung terigu 100%+Tepung sorgum 0%.  

Faktor II : Konsentrasi penambahan tepung kentang dengan 3 level yaitu: 

K1= Tepung kentang 5% 

K2= Tepung kentang 10% 

K3= Tepung kentang 15% 

Tabel 5. Kombinasi perlakuan rasio tepung terigu:tepung sorgum dan konsentrasi 

tepung kentang. 

Subtitusi terigu: 

sorgum 

Konsentrasi tepung kentang 

K1 K2 K3 

S1 S1K1 S1K2 S1K3 

S2 S2K1 S2K2 S2K3 

S3 S3K1 S3K2 S3K3 



24 
 

Keterangan: 

S1K1= Rasio T. terigu+ T. sorgum (80%+20%) + tepung kentang 5% 

S1K2= Rasio T. terigu+ T. sorgum (80%+20%) + tepung kentang 10% 

S1K3= Rasio T. terigu+ T. sorgum (80%+20%) + tepung kentang 15% 

S2K1= Rasio T. terigu+ T. sorgum (90%+10%) + tepung kentang 5% 

S2K2= Rasio T. terigu+ T. sorgum (90%+10%) + tepung kentang 10% 

S2K3= Rasio T. terigu+ T. sorgum (90%+10%) + tepung kentang 15% 

S3K1= Rasio T. terigu+ T. sorgum (100%+00%) + tepung kentang 5%  

S3K2= Rasio T. terigu+ T. sorgum (100%+0%) + tepung kentang 10% 

S3K3= Rasio T. terigu+ T. sorgum (100%+0%) + tepung kentang 15% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Proses pembuatan tepung sorgum (Suarni, 2009 dengan modifikasi) 

 

1. Biji sorgum varietas numbu yang telah di sosoh 

2. Perendaman biji sorgum selama ± 12 jam 

3. Pencucian biji sorgum yang telah direndam 

4. Penirisan biji sorgum 

5. Penjemuran biji sorgum dengan sinar matahari 

6. Penghalusan biji sorgum dengan menggunakan blender 

7. Pengayakan dengan menggunakan ayakan 80 mesh 

8. Pengeringan dalam oven pada suhu 60ºC selama ± 24 jam 
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3.4.2 Proses pembuatan biskuit coklat (Welly, 2003 dengan modifikasi). 

 Pembuatan biskuit coklat melalui beberapa tahap yaitu: 

1. Penimbangan gula halus, margarin, mentega, telur, bubuk coklat dan 

tepung terigu: tepung sorgum (80:20, 90:10, 100:0), tepung kentang (5%, 

10% dan 15%). 

2. Pencampuran gula halus, margarin, mentega, telur, bubuk coklat sampai 

homogen. 

3. Penambahan tepung terigu:tepung sorgum dan tepung kentang kemudian 

diaduk sampai adonan tercampur homogen. 

4. Pencetakan adonan sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dilanjutkan 

dengan meletakkan adonan diatas loyang. 

5. Pemanggangan dengan menggunakan oven pada suhu 140ºC selama ±15 

menit. 

6. Pendinginan biskuit pada udara terbuka.  
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Gambar 5. Diagram alir proes pembuatan tepung sorgum (Suarni, 2009 

termodifikasi) 
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Gambar 6. Diagram Alir Proes Pembuatan Biskuit (Welly, 2003 termodifikasi). 
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bahan 
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(Mixer 3 menit). 

Pengadukan bahan 
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Analisa Kimia: 

1. Kadar Air 

2. Kadar Lemak 

3. Kadar Serat 

4. Kadar Protein 

 

Analisa Fisik: 

1. Texture Analyzer 

 

Analisa Organoleptik:  

1. Rasa 

2. Kekerasan 

3. Kesukaan 
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3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Analisis Tekstur dengan Menggunakan Tekstur Profile Analyzer 

(Ahmad dkk, 2010) 

1. Sampel ditekan dua kali dengan probe berbentuk silinder sampai dengan 40% 

dari ketinggian awalnya pada kecepatan penekanan konstan yaitu 1 mm/s  

2. Parameter TPA kekerasan (hardness) diamati dan dibahas. Kekerasan yaitu 

gaya yang dibutuhkan untuk menekan material sampel.  

3. Dalam pembacaan hasil texture-gram, kekerasan didefinisikan sebagai 

kekuatan puncak selama sklus kompresi pertama (gigitan pertama). Kekerasan 

dinyatakan dalam satuan kgf (kilogram force).  

3.5.2 Analisa Kadar air metode gravimetri (Sudarmadji dkk, 1997) 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Mengeringkan cawan porselin pada oven dengan suhu 100°C selama 30 menit 

kemudian dinginkan pada desikator selama 15 menit. 

3. Menimbang cawan porselin (catat). 

4. Menimbang 2 g sampel (catat) dan memasukkan dalam cawan porselin. 

5. Mengeringkan dalam oven pada suhu 100-105ºC selama 3-5 jam, tergantung 

bahannya. 

6. Mendinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang. 

7. Pengurangan berat merupakan banyaknya air yang terkandung dalam bahan. 

8. Menimbang berat akhir botol vial dan hitung kadar airnya dengan rumus : 
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3.5.3 Analisa Kadar Lemak (AOAC, 2005) 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Mengeringkan labu lemak dalam oven. 

3. Menimbang sampel sebanyak 1-2 gram dan dimasukkan dalam timbel yang 

dibuat dari kertas saring. 

4. Labu lemak yang telah berisi Petrolium Benzena sebanyak 10 ml dipasang 

pada soxhlet dan dihubungkan dengan pendingin balik. 

5. Setelah 2 jam labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi diambil dan  

dipanaskan dalam oven pada suhu 105
0
C selama 30 menit, lalu didinginkan 

dalam desikator 15 menit dan ditimbang. 

6. Mengukur kadar lemak dengan rumus : 

        
                             

            
        

 

3.5.4 Analisa Kadar Serat Kasar, metode crude fiber (gravimetric) 

(Sudarmadji dkk., 2003). 

1. Menimbang sampel sebanyak 2 g dan mengekstrak lemaknya dengan soxhlet.  

2. Memindahkan sampel kedalam Erlenmeyer 600 ml dan ditambahkan 50 ml 

larutan H2SO4 mendidih (1,25 g H2SO4 pekat/100 ml= 0,255 N CaCO3) 

kemudian dipanaskan sampai mendidih dan ditunggu selama 30 menit. 

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

setelah bahan mendidih. 

4. Menambahkan 50 ml NaOH mendidih (1,25 g NaOH /100 ml = 0,313 N 

NaOH) kemudian dipanaskan sampai mendidih dan ditunggu selama 30 menit. 
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5. Menyaring suspensi dengan kertas saring yang diketahui beratnya dan residu 

yang tertinggal di dalam erlenmeyer dicuci dengan aquades mendidih 

(pencucian dilakukan sampai air cucian tidak bersifat asam lagi) kemudian 

mencuci lagi dengan 15 ml alkohol 95%.  

6. Mengeringkan kertas saring dengan isinya pada oven dengan suhu 110ºC 

sanpai berat konstan (15 menit), didinginkan dalam desikator dan menimbang 

serta menghitung kadar serat kasar dengan rumus berikut. Berat residu = berat 

serat pangan.  

3.5.5 Analisis Kadar Protein metode kjeldahl (Sudarmadji dkk, 1997) 

1. Menimbang sampel 0,1 gram kemudian ditambahkan 1 spatula katalisator  

(K2SO4.HgO 20:1) 

2. Mendestruksi di lemari asam sampai jernih. 

3. Menambahkan 25 ml aquades dalam labu kjeldahl, NaOH 50% sebanyak 10 ml 

dan didestilasi. 

4. Hasil destilasi ditampung dalam Erlenmeyer yang diisi dengan 10 ml asam 

borat dan telah ditambahkan indikator metil merah sampai asam borat menjadi 

hijau muda 

5. Hasil distilasi dititrasi dengan larutan Hcl 0,02 N sampai berubah menjadi 

warna ungu 

6. Menghitung kadar protein dengan rumus: 

    
                          

         
 

   % Protein = % N   Faktor Konversi. 
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3.5.6 Analisa Organoleptik 

Analisis organoleptik dilakukan untuk mengetahui daya terima biskuit 

coklat oleh konsumen melalui beberapa parameter. Parameter yang diujikan pada 

uji ini adalah kekerasan, kesukaan dan rasa. Analisis organoleptik ini 

menggunakan metode hedonic test. Metode ini memungkinkan para panelis untuk 

memberikan nilai terhadap tingkat kesukaan pada masing-masing parameter. 

Kisaran nilai yang ada pada skala hedonik berkisar 1-5 pada skala numerik untuk 

masing-masing parameter. Semakin tinggi nilai yang diberikan maka semakin 

tinggi pula tingkat kesukaan konsumen. Masing-masing sampel akan diberi kode 

yang berbeda, untuk menghindari terjadinya pembandingan tingkat kesukaan 

panelis antar sampel. Pengujian kesukaan ini menggunakan panelis tidak terlatih 

dengan jumlah 30 orang. 

Keterangan Rasa: 

1 = Sangat tidak enak  3 = Cukup enak  5 = Sangat enak 

2 = Tidak enak  4 = Enak 

 

Keterangan Kekerasan: 

1 = Sangat tidak keras  3 = Cukup keras  5 = Sangat keras 

2 = Tidak keras  4 = keras 

 

Keterangan Kesukaan: 

1 = Sangat tidak suka   3 = Cukup suka  5 = Sangat suka 

2 = Tidak suka   4 = suka 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisa secara 

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

mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap sifat fisik, 

sifat kimia dan organoleptik biskuit coklat. 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 nyata. 




