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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan tempat penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Oktober 2018, 

yang bertempat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan bahan penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompor, oven merk Excell, 

refrigerator, blender, loyang, baskom, rolling pin, telenan, pisau, sendok, ayakan 

80 mesh merk Retsch (8 inch DIA x 2 inch), aluminium voil, plastik wrap, cup, 

Krus Porselen, tanur, kondensor, Lumpang dan Mortar, timbangan analitik merk 

Pioner, cabinet dryer, Spatula, Penjepit Besi (Tang Krus), Desikator, buret merk 

Emil England ML, statif, klem, hot plate merk Maspion S-301, erlenmeyer, 

beaker glass, spatula (kaca dan besi), gelas ukur, bola hisap, muffle, lemari asam, 

labu kjeldahl, pipet ukur 5 ml, bola hisap, corong merk Herma, vortex, soxhlet, 

labu lemak merk Iwaki Pyrex, waterbath, kertas saring, sarung tangan, pinset, 

timble,  texture profile analyzer (TPA EZ Test model SM-500N-168) merk 

Shimadzu, LAF (Laminary Air Flow), api bunsen. colour reader CR 10 merk 

Conica Minotta 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kacang kedelai lokal 

berwarna kuning varietas Anjasmoro dengan ukuran kecil yang dibeli dipasar 

Dinoyo, ikan tongkol segar yang dibeli di pasar Karangploso dengan ukuran 39,7 

cm, berat 1,5 Kg dengan tingkat kesegaran (mata cembung berwarna cerah, 

ingsang berwarna merah, tekstur kenyal, aroma khas ikan), gula, garam, minyak 

sayur, madu, kecap ikan, pewarna menggunakan pewarna makanan merk Koepoe-
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Koepoe, tepung kedelai, STPP, larutan Petrolium benzene, katalisator 

(K2SO4:HgO 20:1), larutan asam sulfat (H2SO4) 0,255N, larutan asam sulfat 

(H2SO4) 98%, larutan natrium hidroksida (NaOH) 0,313N, larutan natrium 

hidroksida (NaOH) 50%, asam borat (H3BO3), metil merah, aquades, larutan 

asam klorida (HCl) 0,02N, alkohol, spirtus dan Natrium agar. 

3.3 Rancangan penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan satu tahap yaitu penyiapan bahan dan 

pembuatan Fish bak kwa dengan substitusi tepung kedelai dan STPP dalam 

konsentrasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial. Penelitian pembuatan fish bak kwa ini disusun dengan 

dua faktor yaitu faktor pertama adalah konsentrasi tepung kedelai dan faktor 

kedua adalah konsentrasi STPP. Konsentrasi tepung kedelai dilakukan dengan 3 

level sedangkan konsentrasi STPP dilakukan dengan 3 level dan diulang sebanyak 

3 kali ulangan sehingga jumlah total sampel sebanyak 27. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variant (ANOVA) dan dilanjutkan uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf nyata 5% (α=0.05).  

Secara lebih detail faktor-faktor yang digunakan sebagai perlakuan dalam 

rancangan penelitian ini adalah konsentrasi tepung kedelai yang digunakan dalam 

pembuatan fish bak kwa dan konsentasi STPP adalah sebagai berikut: 

Faktor I : Konsentrasi Tepung kedelai (A) 

A 1 = 1% 

A 2 = 2% 

A 3 = 3% 
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Faktor II : Konsentrasi STPP (B) 

B 1 = 0,3% 

B 2 = 0,4% 

B 3 = 0,5% 

Tabel 6. Kombinasi Rancangan Percobaan 

              F1 

     F2 

Konsentrasi Tepung Kedelai 

1% (A1) 2% (A2) 3% (A3) 

0,3 % (B1) A1B1 A2B1 A3B1 

0,4% (B2) A1B2 A2B2 A3B2 

0,5% (B3) A1B3 A2B3 A3B3 

Keterangan : 

A1B1 : Konsentrasi tepung kedelai 1% + STPP 0,3% 

A1B2 : Konsentrasi tepung kedelai 1% + STPP 0,4% 

A1B3 : Konsentrasi tepung kedelai 1% + STPP 0,5% 

A2B1 : Konsentrasi tepung kedelai 2% + STPP 0,3% 

A2B2 : Konsentrasi tepung kedelai 2% + STPP 0,4% 

A2B3 : Konsentrasi tepung kedelai 2% + STPP 0,5% 

A3B1 : Konsentrasi tepung kedelai 3% + STPP 0.3% 

A3B2 : Konsentrasi tepung kedelai 3% + STPP 0,4% 

A3B3 : Konsentrasi tepung kedelai 3% + STPP 0,5% 

3.4 Prosedur penelitian 

3.4.1 Prosedur pembuatan tepung kedelai (Rani, dkk, 2013) 

Kacang kedelai dengan kriteria kulit berwarna kuning disortasi terlebih 

dahulu untuk menghilangkan benda-benda sing, kemudian direndam selama 9 

jam. Setelah proses perendaman, biji kacang kedelai dipisahkan dari kulitnya, 

kemudian diblansing pada suhu 80
o
C selama 10 menit. Setelah proses blansing, 

kacang kedelai ditiriskan kemudian dikeringkan menggunakan cabinet dryer 
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dengan suhu 60
o
C selama 24 jam. Kacang kedelai yang telah kering, kemudian 

dihaluskan menggunakan blender dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh. 

3.4.2 Pembuatan fish bak kwa ikan tongkol menurut Heng, dkk,  (2003) 

Ikan tongkol disiangi dengan membuang kepala, isi perut, kulit dan tulang. 

Kemudian fillet ikan tongkol direndam dalam bumbu (kecap ikan, madu dan gula) 

pada suhu 3
o
C selama 2 jam. Fillet ikan yang telah direndam dalam larutan bumbu 

dihancurkan dan ditambahkan bahan-bahan lain seperti : pewarna, minyak sayur, 

STPP dan tepung kedelai. Adonan yang telah jadi kemudian didinginkan pada 

suhu 5
o
C selama 1 jam, supaya mendapat tekstur yang kenyal. Masukan adonan 

kedalam loyang, kemudian diratakan menggunakan rolling spin dengan ketebalan 

4 mm. Bekukan produk pada suhu -18
o
C selama 24 jam. Iris atau potong produk 

menggunakan pisau atau gunting dan susun diatas tray aluminium. Keringkan 

produk menggunakan oven pada suhu 70-80
 o

C selam ± 2 jam, hingga kadar air 

mencapai 20-25%. 

Prosedur pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

menguji kualitas dari fish bak kwa. Kualitas fish bak kwa ikan tongkol dilihat dari 

karakter fisik yaitu tekstur dan warna, karakter kimia menggunakan analisa 

proksimat yaitu uji kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar 

karbohidrat. Analisa warna dengan menggunakan color reader, analisa tekstur 

dengan menggunakan texture analyzer, uji TPC (Total Plate Count) dilakukan 

dengan menyimpan produk selama 0, 3, dan 6 hari pada suhu ruang dan 

dimasukkan plastik klip, serta uji organoleptik dengan menggunakan skala 

hedonik. 
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3.4.3 Analisa kadar air (AOAC, 2005) 

Cawan porselen dipanaskan dalam oven pada suhu 100 
o
C -105 

o
C selama 

30 menit, kemudian dinginkan dalam desikator selama 15 mnenit, setelah itu 

timbang. Cara ini diulang pada jarak 1 jam sehingga diperoleh berat cawan yang 

konstan. Masukkan 2 gram sampel ke dalam cawan porselen dan keringkan dalam 

oven pada suhu 105
 o
C selama 2 jam, kemudian dinginkan dalam desikator selama 

15 menit dan timbang. Pengeringan dilanjutkan kembali pada jarak 1 jam sampai 

diperoleh berat konstan. Kemudia menghitung kadar air dengan rumus : 

              
   

 
        

Keterangan : a = berat cawan dan sampel sebelum dikeringkan (g)  

b = berat cawan dan sampel setelah dikeringkan (g)  

c = berat sampel (g) 

3.4.4 Analisa kadar abu (Sudarmadji, dkk, 2003) 

1. Bahan dihaluskan dan ditimbang 2 gram dan dimasukkan ke dalam cawan 

pengabuan yang telah mencapai berat konstan.  

2. Dikeringkan dalam tanur untuk diabukan pada suhu 550
o
C-600

o
C selama 3 

sampai 5 jam.  

3. Tanur dimatikan dan ditunggu sampai dingin, dipanaskan dalam oven selama 

15 menit.  

4. Didinginkan dalam desikator dan ditimbang berat akhir.  

5. Kadar abu dihitung dengan rumus :  
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3.4.5 Analisa kadar protein (Sudarmadji, dkk, 2003) 

1. Bahan ditimbang 0,1 gram kemudian ditambahkan 1 spatula katalisator 

(K2SO4:HgO 20:1).  

2. Didestruksi dilemari asam sampai jenuh.  

3. Ditambahkan 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 ditambah indikator metil merah sampai asam borat menjadi 

hijau muda.  

5. Hasil destilasi dititrasi dengan larutan HCl 0,02 N sampai berubah menjadi 

warna ungu.  

6. Perhitungan: 

                  
                           

         
  

Kadar Protein (%) = %N x faktor konversi 

3.4.6 Analisa kadar lemak (AOAC, 2005) 

Prosedur praktikum penetapan kadar lemak dilakukan dengan metode Soxhlet 

AOAC 2005. Adapun, prosedurnya sebagai berikut : 

1. Sampel ditimbang 1 gram dan dimasukkan dalam timbel yang dibuat dari 

kertas saring.  

2. Labu lemak berisi pelarut dipasang pada soxhlet dan dihubungkan dalam 

pendingin balik.  

3. Diekstraksi selama 4-6 jam, labu lemak diambil dan pelarut diuapkan dalam 

oven dengan suhu 110 
o
C.  

4. Berat residu dalam botol lemak dinyatakan dalam berat lemak atau minyak. 



 

30 

 

5. Perhitungan :  

                
                              

            
       

3.4.7 Analisa kadar karbohidrat (by difference) (Winarno, 2004) 

Kadar karbohidrat ditentukan dengan metode by difference yaitu dengan 

perhitungan melibatkan kadar air, kadar abu, kadar protein dan kadar lemak. 

Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam menghitung kadar 

karbohidrat dengan metode by difference. 

                       

                                                        

3.4.8 Analisa Tekstur (Johnson dan Szczesniak, 2014) 

Uji kekerasan dilakukan dengan menggunakan metode analisis profil tekstur 

(Texture Profile Analysis), yaitu:  

1. Alat Tekstur Analizer dan komputer dinyalakan. 

2. Menyalakan alat dengan cara menekan tombol on yang ada di bagian belakang 

alat setelah itu komputer juga dinyalakan. 

3. Memasang probe TA 18 pada tempat probe. 

4. Mengatur jarak antara meja objek dan probe. 

5. Mengatur jarak agar probe tidak sampai  mengenai objek. Sampel yang akan 

diukur diletakkan di meja objek, lalu diatur jaraknya dengan letak probe kira-

kira ±0,5cm dari sampel. Setelah itu sampel diambil kembali, dan pada saat 

percobaan untuk mempercepat waktu maka pada meja objek ditambahkan 

pengganjal agar posisi sampel lebih tinggi. 

6. Membuka Program Texture ProLite. Mengklik pada bagian define new test. 

7. Mengisi bagian trigger point, test speed, target value, dan probe type. 
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8. Trigger point adalah besarnya gaya yang digunakan beban probe untuk 

menyentuh sampel, dan pada program diisi sebesar 20 g. Test speed adalah 

kecepatan probe menyentuh sampel (semakin cepat maka semakin rendah 

tingkat akurasinya), pada program diisi sebesar 0,5 mm/s. Target value adalah 

kedalaman probe menyentuh sampel sekitar setengah dari tebal sampel, dan 

diisi sesuai dengan ½ ketebalan sampel setelah dihitung dengan penggaris. 

Probe type diisi sesuai dengan tipe probe yang digunakan. 

9. Mengukur ketebalan sampel 4 mm menggunakan penggaris. Kemudian 

mengisi bagian target test. dipilih compression Mengisi Texture Results sesuai 

parameter sampel. 

10. Bagian primary calculation diklik semuanya kecuali area cycle 1 dan 2 (untuk 

pengukuran sampel hardness) lalu menu secondary calculation diklik pada 

bagian work done to hardness 1. Setelah itu, pada additional calculaltions 

diklik di bagian sample length. Diisi bagian General Results. 

11. Semua bagian standard results dalam tab general results diklik kecuali special 

results. 

12. Probe dibiarkan berkalibrasi terlebih dahulu. Kemudian sampel kembali 

diletakkan di meja objek. Kemudian tombol Run Test diklik untuk 

menjalankan pengukuran tekstur. 

13. Hasil kurva dicetak dengan printer. Setelah alat berhenti bekerja, maka akan 

didapatkan kurva profil tekstur. Sebelum dapat melihat kurvanya, terlebih 

dahulu file di save di folder, kemudian tekan tombol view load/time 

chart untuk melihat keseluruhan hasil pengukuran beserta kurvanya 
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3.4.9 Analisa Warna (De Man, 1999) 

Prosedur analisa warna dengan menggunakan color reader adalah sebagai 

berikut:  

1. Dipersiapkan alat dan bahan 

2. Tekan tombol on pada Colour Reader  

3. Pengukuran diawali dengan standarisasi alat menggunakan keramik standart 

yang mempunyai nila L, a dan b. 

4. Kemudian ujung lensa alat ditempelkan pada permukaan roti yang akan 

diamati.  

3.4.10 Uji Total Plate Count (TPC) (Waluyo, 2005) 

1. Mensterilkan alat dan bahan dengan menggunakan autoclaf selama 15 menit 

dengan suhu 121
o
C. 

2. Masukkan alat dan bahan ke dalam Laminary air flow, dan Dinginkan alat 

yang sudah disterilkan. 

3. Menghaluskan sampel (fish bak kwa) dengan menggunakan mortar 

4. Menimbang sampel yang telah dihaluskan sebanyak 1 gram 

5. Memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi yang telah berisi aquades steril 

6. Menghomogenkan larutan dengan cara me-vortex tabung. 

7. Mengambil larutan dalam tabung sebanyak 1 ml dengan menggunakan pipet 

volume, kemudian memasukkan larutan ke dalam tabung reaksi lain yang 

telah berisi Aquades steril, dilakukan secara aseptis 

8. Melakukan ulang kegiatan pada poin 7 kembali, hingga pengenceran ke 2 

9. Setelah melakukan pengenceran, mengambil 1 ml suspense menggunakan 

pipet volume pada pengenceran 10
-2

 

10. Memasukkan suspense ke dalam cawan petri. 
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11. Menuangkan Media Natrium agar pada cawan petri yang sudah berisi suspensi 

secukupnya  

12. Melakukan inkubasi pada cawan yang telah berisi suspense dan media selama 

2 x 24 jam 

13. Menghitung bakteri koloni 

                            
             

 
           

 

3.4.11 Uji Organoleptik Skala Hedonik 

Uji organoleptik merupakan analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi 

dengan menggunakan panel yang bertindak sebagai instrumen atau alat. Alat ini 

terdiri dari orang atau kelompok yang disebut panel yang bertugas menilai sifat 

atau mutu produk. Uji organoleptik dilakukan menggunakan metode hedonik 

dengan skala 1 sampai 4 sesuai dengan kategori uji. Pengujian melibatkan 26 

panelis yang diminta menyatakan penilaiannya terkait produk pada lembar format 

yang telah disediakan.  

Tabel 7. Keterangan skor uji organoleptik 

Skala Uji Rasa Skala Uji 

Kenampakan 

Skala Uji 

Tekstur 

Skala Uji 

Aroma 

Skala Uji 

Kesukaan 

1. Tidak enak 1. Tidak 

Menarik 

1. Tidak 

Kenyal 

1. sangat 

langu 

1. Tidak 

suka 

2. Kurang enak 2. Kurang 

Menarik 

2. Kurang 

kenyal 

2. Cukup 

langu 

2. Kurang 

suka 

3. Cukup Enak 3. Cukup 

Menarik 

3. Cukup 

kenyal 

3. Agak 

langu 

3. Cukup 

Suka 

4. Sangat enak 4. Sangat 

Menarik 

4. Kenyal 4. tidak langu  4. Sangat 

suka 

 

  



 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Tepung Kedelai (Rani, dkk (2013), 

Modifikasi) 

  

Penepungan 

Pengayakan dengan ukuran 80 mesh 

Blansing pada suhu 80
o
C selama 10 menit 

Penirisan 

Pengeringan Kabinet pada suhu 60
o
C selama 24 jam 

Pendinginan pada suhu ruang 

Pengupasan Kulit Ari 

Perendaman selama 9 jam 

Kacang Kedelai 

Utuh 

Tepung kedelai 

Kulit Ari 

Air 

Tambahkan Air 

hingga kedelai 

terendam 
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Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Fish bak kwa Tongkol (Heng, (2003), 

Modifikasi) 

Pengirisan fish bah kwa tongkol 

Analisa Proksimat 

- Kadar air

- Kadar protein

- Kadar abu

- Kadar lemak

- Kadar karbohidrat

Analisa tekstur

Analisa warna

Analisa (TPC)

Pemanggangan selama ± 3 menit Uji Organoleptik 

Pendinginan pada suhu 5
 o
C selama 1 jam

Ratakan pada loyang dengan ketebalan 4 mm 

Pembekuan selama 24 jam pada suhu -18 
o
C

Pengeringan pada suhu 80 
o
C selama 2 jam

Pencampuran  enggunakan mixer / blender 

Perendaman fillet ikan tongkol selama 2 

jam pada suhu 3
 o
C.

Fillet ikan tongkol 

Fish bak kwa  tongkol 

Gula, garam, madu, 

kecap ikan 

Minyak, pewarna, tepung 

kedelai (1%, 2%, 3%) dan 

STPP (0,3%, 0,4%, 0,5%) 


