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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan. 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu 

pelaksanaan dimulai pada bulan Januari 2018 sampai Juli 2018. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat  

Alat yang digunakan dalam pembuatan flakes adalah timbangan analitik, 

cabinet dryer, thermometer, kertas whatman No. 41, ayakan 100 mesh, beaker 

gelas 100 ml, beaker gelas 600 ml, beaker gelas 2000 ml, , mortar martil, oven, 

spatula kaca, sendok, timbangan analitik (pioner TM, dhaus). Sedangkan alat yang 

digunakan untuk analisis adalah labu kjeldahl, soxhlet, labu lemak, lemari asam, 

pipet tetes, spektrofotmeter (genesys 20 thermo spectonic), sentrifuse (PIC series),  

destilator, color reader (digital colorimeter test T 135), texture analyzer(digital 

gauge HF 500),   pump vacuum, water bath, hot plate, oven, desikator, dan alat-

alat gelas. 

3.2.2. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung umbi kimpul 

(Xanthosoma sagittifolium) berwarna putih kecoklatan dengan tekstur agak kasar 

yang diperoleh dari petani umbi kimpul Kabupaten Kasembon dan Ubi Jalar Ungu 

dengan umur panen 5 bulan yang didapatkan di Pasar Landungsari, bahan kimia 

yang digunakan untuk penelitian adalah untuk analisa aktifitas antioksidan yaitu 

DPPH, ethanol p.a 96%, aquadest. untuk analisa kadar protein yaitu larutan HCl 

0,2 N (Merk), H2SO4 p.a (Merk), NaOH 50%, katalisator, aquadest. Untuk analisa 
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kadar lemak yaitu petroleum ether p.a. Untuk analisa kadar serat pangan : H2SO4 

1,25 %, NaOH 3,25%, anti-foam, ethanol 96%, aquadest.  

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan tiga kali ulangan yang terdiri dari satu faktor yaitu formulasi tepung umbi 

kimpul dan ubi jalar ungu. Formulasi tepung ubi ungu dan ubi jalar ungu yang 

digunakan terdiri dari delapan taraf yaitu 100% : 0% (K1), 90% : 10 % (K2), 80% 

: 20% (K3), 70% : 30% (K4), 60% : 40% (K5),  50% : 50% (K6), 40% : 60% 

(K7), 30% ; 70% (K8) dan satu kontrol dengan menggunakan bahan baku 100% 

tepung jagung. Formulasi tepung umbi kimpul dan ubi jalar ungu yang digunakan 

dalam pembuatan flakes  didapatkan dari trial error yang dapat dilihat pada Tabel 

5. Total adonan untuk setiap satuan percobaan sebesar 50 gram. Analisis sifat fisik 

dan sensori dilakukan pada semua formulasi, selanjutnya dilakukan analisis kimia 

terhadap flakes  dengan formulasi terbaik berdasarkan fisik dan uji sensori.  

Tabel  1. Variasi perbandingan tepung kimpul dengan tepung Ubi Jalar Ungu per 

100 g Total bahan ( Tepung Kimpul dan Tepung Ubi Jalar Ungu) 

Perlakuan Tepung umbi kimpul (% dari 

50 g bahan baku) 

Ubi jalar ungu (% dari 

50 g bahan baku) 

K0 (Kontrol) 100 0 

K1 100 0 

K2 90 10 

K3 80 20 

K4 70 30 

K5 60 40 

K6 50 50 

K7 40 60 

K8 30 70 

 

Data yang diperoleh dianalisis sidik ragam untuk mendapatkan penduga 

ragam galat dan uji signifikasi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar 
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perlakuan. Kesamaan ragam diuji dengan uji Bartlett dan kemenambahan data 

diuji dengan uji Tuckey. Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan data 

dianalisis lebih lanjut menggunakan uji Beda Nyata pada taraf nyata 5%. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Tepung Kimpul 

Menurut Wulandari (2011) pembuatan tepung talas dilakukan dengan 

beberapa langkah. Langkah yang pertama talas dikupas untuk menghilangkan 

bagian yang tidak dimakan. Kemudian talas dipotong dan dicuci dengan air untuk 

menghilangkan getah. Selanjutnya talas disawut tipis dengan ketebalan ± 0,1 mm. 

Talas kemudian direndam pada larutan NaCl 10% selama 60 menit. Langkah 

selanjutnya talas direndam dengan air selama 3 jam. Setelah perendaman talas 

ditiriskan dan ditata pada loyang untuk selanjutnya dikeringkan di dalam oven 

sehingga menjadi keripik. Keripik talas kemudian digiling dan diayak hingga 

diperoleh tepung talas dengan ukuran 100 mesh. Diagram alir pembuatan tepung 

talas dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Kimpul (Sumber: Wulandari, 2011) 

  

kulit 

Parameter pengamatan 

- Analisi kadar air 

- Analisis kadar abu 

- Analisis protein 

- Analisis kadar lemak 

- Analisa kadar serat kasar 

- Uji DPPH 
 

Penirisan 

Kimpul 

Tepung Umbi 

Kimpul 

Pengupasan  

Pengeringan dengan sinar matahari selama 2x12 jam (apabila cuaca 

mendukung) 

Perendaman dengan NaCl 10% selama 60 menit 

Perendaman dengan air selama 3 jam 

Pengirisan dengan ketebalan +0,1 mm 

Pencucian dengan air 

Penggilingan menjadi tepung 
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3.4.2.  Pembuatan Pasta Ubi Jalar Ungu 

Bahan-bahan dasar pembuatan flakes yaitu ubi jalar ungu dan air. Diagram alir 

pembuatan pasta ubi jalar ungu dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Pasta Ubi Jalar Ungu  (Sumber: Sumartini, 

2017) 

  

Ubi jalar ungu 

Pengupasan  

Pencucian 

Pemotongan (potong 

dadu) 

Pengukusan (suhu 

100
o
C selama 5 menit) 

Penggilingan 

Pasta ubi jalar ungu 

kulit 

Parameter pengamatan 

- Analisi kadar air 

- Analisis kadar abu 

- Analisis protein 

- Analisis kadar lemak 

- Analisa kadar serat  

- Uji DPPH 
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3.4.3. Pembuatan Flakes  

Bahan-bahan dasar pembuatan flakes  yaitu, tepung kimpul,  ubi jalar ungu, 

garam, gula, dan vanili. Diagram alir pembuatan flakes  tepung kimpul dengan 

tambahan tepung ubi jalar ungu dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gula  40% 

Garam 2% 

Vanilli 2% 

Susu full cream 30% 

Tepung tapioka 21% 

Tepung terigu 5% 

Air  50 ml 

 

Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Flakes Umbi Kimpul dengan Penamabahan 

Ubi Jalar Ungu (Sumber: Handayani, S dan Widasari, M., 2014) 

Tepung Kimpul dan 

Pasta Ubi Jalar Sesuai 

Perlakuan 

Flakes  

Pencampuran adonan 

Pengukusan selama 10 menit 

Oven (150
o
C) selama 60 menit 

Pemipihan dan pencetakan 

Parameter pengamatan 

- Analisi kadar air 

- Analisis kadar abu 

- Analisis protein 

- Analisis kadar lemak 

- Analisa kadar serat kasar 

- Uji DPPH 

- Uji tekstur 

- Uji organoleptik 

 

 

Bahan tambahan  
 

Keterangan bahan tambahan dari 50 gram 

bahan baku: 
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3.5. Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan terhadap bahan baku flakes , dan ubi jalar ungu 

meliputi analisis kimia seperti kadar air, kadar abu, protein, dan lemak, (AOAC, 

1995). Pengamatan produk flakes  meliputi analisis fisik (tekstur atau kekerasan) 

dan uji sensori masing-masing formulasi. Uji sensori produk flakes  meliputi 

tekstur, warna, rasa dan aroma menggunakan metode skoring, sedangkan 

penerimaan keseluruhan flakes  menggunakan metode hedonik (Soekarto, 1985). 

Flakes  dengan sifat fisik dan sensori terbaik dilanjutkan dengan pengujian 

analisis kimia yang meliputi kadar air, kadar abu, protein, dan lemak,(AOAC, 

1995) . 

3.5.1. Tekstur (Tingkat Kekerasan) (Indriyani, 2007) 

Analisa tekstur (tingkat kekerasan) untuk mengetahui sifat fisik dari suatu 

produk dengan parameter kekerasan dan kemudahan patah yang dilakukan dengan 

menggunakan Textur Profile Analyzer (TPA). TPA mengukur produk sebagai 

respon terhadap gaya yag diberikan. Pada pengukuran ini akan muncul kurva 

hubungan antar gaya, waktu, dan puncak kurva (f max) menunjukkan tenaga 

maksimum yang diperlukan produk  untuk menahan tekanan sensor atau 

menunjukkan nilai kekerasan produk. Semakin besar nilai N (load) maka semakin 

tinggi kekerasan produk.  

3.5.2. Uji Sensori  

Uji sensori yang dilakukan pada penelitian ini meliputi tekstur,warna, rasa 

dan aroma, serta penerimaan keseluruhan. Penilaian tekstur, warna, rasa dan 

aroma menggunakan uji skoring, sedangkan penerimaan keseluruhan 

menggunakan uji hedonik (Soekarto, 1985). Uji yang dilakukan secara panel test 



 

21 
 

menggunakan uji sensori. Daftar pertanyaan diajukan menurut cara Hedonic scale 

scoring terhadap produk flakes  dengan 20 panelis yang tidak terlatih dengan 

jumlah panelis sebagai ulangan. Panelis diharuskan untuk menilai rasa, tekstur, 

kesukaan dan kenampakan dari flakes . Penelitian sampel tersebut berdasarkan 

kesenangan menurut skala 1-5 yang mempunyai arti: 

1.  Rasa  : 1) Sangat tidak enak, 2) Tidak enak, 3) Agak enak, 

4)  Enak, 5) Sangat enak 

2.  Tekstur  : 1) Sangat tidak renyah, 2) Tidak renyah, 3) Agak renyah, 

4)  renyah, 5) Sangat renyah 

3.  Kesukaan : 1) Sangat tidak suka, 2) Tidak suka, 3) Agak suka, 4) 

Suka, 5) Sangat suka  

4.  Kenampakan  : 1) Sangat tidak menarik, 2) Tidak menarik, 3) Agak 

menarik, 4) Menarik, 5) Sangat menarik 

3.6. Analisis Kimia  

3.6.1. Analisa Kadar Air Metode Pemanasan (Sudarmadji, dkk., 1997)  

1. Sample ditimbang sebanyak 1-2 gram dalam botol timbangan yang sudah 

diketahui bobotnya 

2. Dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105
o
C selama 3-5 jam. 

3. Didinginkan dalam desikator dan menimbang (perlakuan ini diulangi hingga 

tercapai bobot konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 

mg) 

4. Dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar air (%) = (berat bahan + berat cawan)  x 100 

   Berat bahan  
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3.6.2. Analisa Kadar Abu (Sudarmadji, dkk., 1997) 

1. Sample ditimbang sebanyak 2 gram dalam kurs porselen yang sudah diketahui

beratnya

2. Dikeringkan dalam muffle pada suhu 500-600
o
C selama 3-5 jam

3. Didinginkan dalam desikator dan menimbang

4. Dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

Kadar Abu (%) = (berat bahan + berat cawan) – berat akhir   x 100 

berat bahan 

3.6.3. Analisa Kadar Protein Metode Semi Mikro- Kjedahl (AOAC, 1999) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,2 gram dan menambahkan katalis Na2SO4-HgO

(20:1) sebanyak 1 spatula dan 2 ml H2SO4 98%

2. Didestruksi dalam lemari asam sampai jernih

3. Ditambahkan 25 ml aquades dalam labu kjedahl dan larutan NaOH 50%

sebanyak 10 ml

4. Didestilasi dan menampung hasil destilasi dalam erlenmeyer yang berisi 10 ml

larutan asam borat dan menambahkan indikator metil merah sampai asam borat

berubah menjadi hijau muda

5. Dititrasi hasil destilasi dengan larutan HCl 0,02 N sampai larutan berubah

menjadi warna ungu

6. Dilakukan perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

(%) N = (ml HCl x N HCl) x 14,008x100

Berat bahanx100 

Kadar Protein (%) = % N x faktor konversi 
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3.6.4. Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 1999) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dalam timble 

2. Ditimbang labu lemak yang sudah dipanaskan dalam oven selama 15 menit 

dan sudah didinginkan dalam desikator 

3. Dipasang tabung reaksi pada kondensor di atasnya dan pasang labu lemak 

yang berisi pelarut petroleum eter 15 ml. 

4. Dialirkan air pendingin melalui kondensor 

5. Dipasang dan dinyalakan waterbath dengan alat destilasi Soxhlet selama 4-6 

jam 

6. Setelah didapatkan cairan ekstrant lalu dikeringkan dan dipanaskan dalam 

oven dengan suhu 100
o 
C dalam + 15 menit sampai didapat residu (lemak) 

7. Didinginkan labu yang telah dipanaskan dalam oven 

8. Ditimbang botol lemak yang telah didinginkan dalam desikator 

9. Dihitung kadar minyak/ lemak dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar Lemak (%) = berat akhir – berat awal x 100 

    Berat bahan  

 

3.6.5. Analisa Kadar Serat Kasar Metode Asam Basa (Sudarmadji, dkk., 

1997) 

1. Sample dihaluskan lalu ditimbang 2 gram dalam tabung reaksi, bebaskan 

lemaknya dengan cara ekstraksi dengan cara soxhlet 

2. Sample dikeringkan dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 500 ml 

3. Ditambahkan 50 mL larutan H2SO4 1,25 % dan dididihkan selama 30 menit 

dengan menggunakan destilator 
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4. Ditambahkan 50 mL larutan NaOH 3,25 % dan dididihkan lagi selama 30 

menit 

5. Dalam keadaan panas larutan disaring dengan corong Buchner yang berisi 

kertas saring tak berabu Whatman 54, 41, atau 541 yang telah dikeringkan 

dan diketahui bobotnya 

6. Endapan yang terdapat pada kertas saring dicuci berturut-turut dengan H2SO4 

1,25 % panas, air panas dan ethanol 96% 

7. Kertas saring beserta isinya diangkat, kemudian dimasukkan kedalam kotak 

timbang yang telah diketahui bobotnya, dikeringkan pada suhu 105
O
C 

didinginkan dan ditimbang sampai bobot tetap. Perhitungan kadar serat 

dengan rumus : 

Serat Kasar (%) = residu kering x 100 

   berat bahan 

 

3.7. Uji DPPH  

Menurut Bendra (2012) DPPH merupakan radikal bebas yang stabil pada 

suhu kamar dan sering digunakan untuk menilai aktivitas antioksidan beberapa 

senyawa atau ekstrak bahan alam. Prinsip uji DPPH adalah penghilang warna 

untuk antioksidan yang langsung menjangkau radikal DPPH dengan pemantauan 

absorbansi dengan panjang gelombang 517 nm menggunakan spektrofotometer. 

Radikal DPPH dengan nitrogen organik terpusat adalah radikal bebas stabil 

dengan warna ungu gelap yang ketika direduksi menjadi bentuk nonradikal oleh 

antioksidan menjadi warna kuning. 
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3.8. Penentuan Perlakuan Terbaik (De Garmo) 

Penentuan kombinasi perlakuan terbaik menggunakan metode indeks 

efektivitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

1. Parameter dikelompokkan 

2. Setiap parameter diberikan bobot 0-1  dari masing-masing kelompok 

3. Dihitung nilai efektivitas (NE) dengan rumus: 

NE = Np-Nj 

 NtJ-Ntb 

 

Dimana :  Ntj = Nilai Terjelek 

  Np  = Nilai terbaik 

  Ntb = Nilai terbaik 

 




