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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan 

Januari sampai Juli 2018. 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan  

Bahan utama dalam penelitian ini berupa singkong dengan varietas ubi 

kayu dan berumur 8 bulan serta berwarna coklat tua, jahe merah yang didapatkan 

dari Pasar Tradisional Belimbing dari petani daerah Kabupaten Malang. Bahan 

kimia yang digunakan aquades, gliserol, larutan NaCl 40 %,  dan silika gel yang 

didapatkan dari Toko Makmur Malang.  

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan dalam pembuatan edible fim antara lain kain saring, 

aluminium foil, plat kaca loyang, hot plate, pengayak meshhot plate (rommand hot 

plate stirer type 30),thermometer, cabynet, magnetic stirer, neraca analitik, (pioner 

TM, dhaus) mikrometer skrup, spektrofotometri (genesys 20 thermo 

spectonic),sentrifuse (PIC series), mikrometer, vortex, alat pengukur elastisitas 

(digital gauge HF 500), alat pengukur warna (digital colorimeter test T 135), 

plastik, gunting, gelas beaker merk Iwaki Pyrex, tabung reaksi merk Iwaki Pyrex, 

autoclave model no. 1925x nomor seri B0004136, Inkubator merk Incucell MMM. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Desain penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Faktorial yang disusun dengan 2 faktor yaitu konsentrasi gliserol dan konsentsasi 
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filtrat jahe merah. Faktor pertama adalah konsentrasi gliserol (1%, 1,5%, dan 2% 

m/v), sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi filtrate jahe merah (6%, 8%, 

10%). Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variant 

(ANOVA) dan dilanjutkan uji beda nyata (BNT) dengan taraf nyata 5% (α=0.05). 

Faktor ke-1 konsentrasi gliserol (G), terdiri dari 3 taraf: 

G1 = konsentrasi gliserol 17,5% (v/m) 

G2 = konsntrasi gliserol 22,5% (v/m) 

G3 = konsntrasi gliserol 27,5% (v/m) 

Faktor 2 filtrat jahe dengan 3 faktor 

F1 = konsentrasi filtrat jahe 6% (v/m) 

F2 = konsentrasi filtrat jahe 8% (v/m) 

F3 = konsentrasi filtrat jahe 10% (v/m) 

Terdapat 9 kombinasi perlakuan: G1F1, G1F2, G1F3, G2F1, G2F2, G2F3, 

G3F1, G3F2, G3F3 diulang sebanyak 3 kali ulangan sehingga terdapat 27 unit 

percobaan. 

Tabel 1. Pengacakan dan Penempatan Unit Percobaan 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

G2F2 (I) G1F2 (II) G3F3 (III) 

G2F3 (I) G1F3 (II) G1F2 (III) 

G3F3 (I) G1F1 (II) G1F1 (III) 

G3F2 (I) G3F1 (II) G2F3 (III) 

G1F2 (I) G2F2 (II) G2F2 (III) 

G3F1 (I) G3F3 (II) G3F2 (III) 

G2F1 (I) G2F1 (II) G1F3 (III) 

G1F3 (I) G3F2 (II) G2F1 (III) 

G1F1 (I) G2F3 (II) G3F1 (III) 
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3.3.1 Pembuatan Pati Singkong 

 Proses pembuatan pati singkong dimulai dari sortasi dengan tujuan 

memisahkan singkong yang memasuki kreteria dan layak digunakan. Kemudian 

singkong dikupas untuk menghilangkan kulit, setelah itu dicuci sampai bersih. 

Singkong yang sudah bersih kemudian diparut menggunakan alat pemarut 

tradisional. Penghalusan ini untuk mempermudah ekstraksi pati. Kemudian 

menambahkan aquades dengan perbandingan 5 : 1 dari jumlah singkong. Setelah 

itu disaring menggunakan saringan dengan tujuan memisahkan filtrat dengan ampas 

singkong. Filtrat diendapkan selama 24 jam kemudian membuang air sisa endapan. 

Endapan pati dicuci sebanyak 3 kali agar kotoran-kotoran yang ada di permukaan 

hilang. Endapan pati yang telah dicuci kemudian dikeringkan menggunakan 

pengering kabinet dengan suhu 600C selama 12 jam. Setelah kering, endapan 

dihaluskan menggunakan blender dan di ayak menggunakan ukuran 80 mesh 

(Sutrisno, 2009). 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alur  Proses Pembuatan Pati Singkong (Hui, 2006) 
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3.3.2 Pembuatan Ekstrak Jahe 

Ekstrak jahe dibuat dengan cara mengupas dan membersihkan jahe 

sebanyak 1 kg. Kemudian jahe dihaluskan dan menambahkan aquades sebanyak 3 

liter. Hasil perasan kemudian di saring menggunakan kertas Whattman nomor 40 

untuk menghasilkan filtrat.   

 

 

  

Gambar 2 Diagram Alur Pembuatan Filtrat Jahe Merah (Mulyani, S. 2010) 
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3.3.3 Pembuatan Edible Film Dengan Penambahan Filtrat Jahe 

Pembuatan edible film didasarkan pada metode yang telah dilakukan oleh 

Wahyudi (2009) dengan moodifikasi.Kemudian ditambah aquades dan gliserol 

15% b/b pati. Larutan lalu diaduk dan dipanaskn pada suhu 850C selama 10 menit. 

Kemudian didinginkan sampai suhu 600C, lalu ditambahkan filtrat jahe dengan 

variasi 0%, 4%, 6%, 8% v/v sambil diaduk hingga gelembung hilang/berkurang. 

Larutan kemudian dituang pada plat kaca yang telah dilapisi dengan plastik PP dan 

dikeringkan pada pengeringan kabinet suhu 50oC selama 18-24 jam. Setelah kering, 

plat beserta film didinginkan pada suhu ruang selama 15 menit. Film kemudian 

dilepas dari plat plastik dan selanjutnya dianalisis sifat fisik, mekanik, barrier, dan 

antibakteri. Parameter yang diamati meliputi kuat tarik, persen pemanjangan, 

ketebalan, laju transmisi uap air, kelarutan dalam air, transparansi, dan zona hambat 

bakteri Escherichia coli. 
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Gambar 3. Diagram Alur Pembuatan Edible Film (Hui, 2006) 
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3.3.4 Karakterisasi Edible film 

3.3.4.1 Uji Ketebalan Edible Film (Yoshida dan Antunes, 2004)  

Film yang dihasilkan diukur ketebalannya dengan menggunakan 

mikrometer dengan ketelitian alat 0,0001 mm. Pengukuran dilakukan pada lima 

tempat yang berbeda untuk mendapatkan ketebalan rata-rata yang mewakili contoh.  

 3.3.4.2 Uji Mekanik (Cuq dkk, 1996) 

Pengujiam Sifat Mekanik Meliputi: 

1. Kekuatan Tarik (Tensile Strenght) 

2. Elastisitas/Elongasi (Modulus Young) 

3. Pengukuran Kecepatan Transfer Uap Air/ Water Vapor Transmission Rate 

(WVTR) 

1. Kekuatan Tarik (Tensile Strength) (Rahayu, 2016) 

Proses pengujia kekuatan tarik dilakukan dengan menggunakan alat 

Mesdan Lab Strenght tipe Tensolab 5000. Pengujian dilakukan dengan cara ujung 

sampel dijepit mesin penguji tensile. Selanjutnya dilakukan pencatatan ketebalan 

dan panjang awal sampel dengan kecepatan 100mm/menit sampai sampel putus. 

Nilai kekuatan tarik didapatkan dari hasil pembagian tegangan maksimum dengan 

luas penampang melintang. Luas penampang melintang didapatkan dari hasil 

perkalian panjang awal sampel dengan ketebalan sampel. Uji kekuatan tarik 

dilakukan pada tiga sampel Edible Film yang kemudian dihitung rata-ratanya. 

Kekuatan tarik bioplastik dihitung dengan persamaan berikut : 

τ = 
F max

A
 

Keterangan : 

 τ  = kekuatan tarik 
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 F max = tegangan maksimum (N) 

 A = luas penampang melintang (mm2) 

 Perpanjangan (Elongation at break) dan Elastisitas (Modulus Young) 

Siapkan alat ukur perpanjangan dan hidupkan selama 30 menit untuk 

perpanjangan,tekan angka 1 kemudian enter. Mengatur pengguanaan alat ukur 

perpanjangan. Meletakkan aksesoris penarik dan meletakkan sampel di bawah 

aksesoris penarik. Menekan f9 untuk menuju layar grafik. Menekan F7 untuk 

pengujian. Pengukuran perpanjangan putus dilakukan dengan cara yang sama 

dengan pengujian kuat tarik. Perpanjangan dinyatakan dalam persentase, dihitung 

dengan cara: 

ɛ = 
Δ𝑡

𝐿0
× 100% 

Keterangan : 

 ɛ  = Break strain, Yield Strain (%) 

 Δ𝑡  = perpanjangan pada saat maksimum (mm) 

 Lo = panjang mula-mula 

2. Elastisitas (Modulus Young) (Ningsih, 2015). 

Elastisitas diperoleh dari perbandingan kuat tarik dengan elongasi. 

Dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Y = 
𝜎2−𝜎1

𝜀2−𝜀1 
 = 

Δ𝜎

Δɛ
 

Dengan Y adalah Modulus Young elastisitas (N/m2), 𝜎2 adalah tegangan pada titik 

2 (akhir), 𝜎1 adalah tegangan pada titik 1 (awal),  𝜀2 adalah regangan pada titik 2 

(akhir), 𝜀1 adalah regangan pada titik 1 (awal), Δ𝜎 adalah perbedaan tegangan 

antara titik 2 dan titik 1, dan Δɛ adalah pebedaan regangan antara titik 2 dan titik 1. 
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3. Pengukuran Kecepatan Transfer Uap Air/ Water Vapor Transmission 

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

Cawan berisi 10 gram silica gel ditutup dengan Edible Film yang akan di 

uji. Permukaan antara cawan dengan film dilapisi lilin dan bagian luar diikat dengan 

isolasi plastik sehingga cawan tertutup rapat. Cawan dimasukkan dalam desikator 

berisi larutan NaCl 40%. Desikator ini disimpan pada suhu 350C. Setiap 24 jam 

selama 5 hari cawan ditimbang. Berat cawan kemudian dibuat grafiknya dan 

ditentukan perubahan beratnya. Kecepatan perubahan film tiap satuan luas 

merupakan nilai WVTR-nya. Rumus perhitungan laju WVTR: 

WVTR = 
𝑚

𝐴 ×𝑡
 

Keterangan : 

 m = massa uap air yang melewati bahan (g) 

 A = luas area bahan yang dilewati uap air (m2) 

 t = waktu (jam) 

3.3.4.3 Analisa Transparansi (BAO, Xu dan Wang, 2009) 

Transparansi pada edible film diukur dengan menggunakan 

spectophotometer pada panjang gelombang 546 nm. Sebagai kontrol, digunakan 

plastik PP (polyprophylen) yang memiliki nilai absorbansi sebesar 0,121. Film diuji 

dipotong secukupnya sesuai denga ukuran kuvet (0,4 cm x 1,8 cm). Kemudian 

dihitung menggunakan rumus :  

T =  
𝐴

𝑋
 

Keterangan : 

 T = Transparansi 

 A = Absorbansi 

 X = Ketebalan (mm) 
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 3.3.4.3 Kelarutan (Saberi dkk., 2015) 

Edible Film direndam dalam gelas yang berisi aquades selama 24 jam, 

kemudian dikeringkan pada oven 500C selama 24 jam. Hasil pengeringan kemudian 

ditimbang dan dihitung dengan rumus : 

(%) kelarutan = 
𝑤𝑖−𝑤𝑓

𝑤𝑖 
 × 100% 

Keterangan : 

 wi = Berat awal (g) 

 wf = Berat akhir (g) 

3.3.4.4 Zona Hambat Bakteri (Nurse dkk, 2006) 

Metode pembiakan Escherichia colidibuat dengan melarutkan 6 gram NA 

(Nutrient Agar) dengan 165 ml akuades steril. Kemudian larutan media diaduk 

menggunakan stirrer dan dipanaskan hingga larutan berwarna kuning jernih. 

Media, cawan petri, jarum inokulum, batang L dan erlenmeyer disterilisasi 

menggunakan autoclave dengan suhu 1210C selama 15 menit. NA (Nutrient Agar) 

yang telah disterilisasi didinginkan hingga suhu 500C. Kultur bakteri Escherichia 

coli yang berumur 24 jam didapatkan dari laboratorium teknologi hasil pertanian 

Universitas Brawijaya malang dimasukkan ke dalam NA sebanyak 60 μl untuk 

setiap 20ml NA. Kemudian dituangkan kedalam cawan dengan ketebalan 4-5 mm. 

Edible Film antibakteri dipotong dengan ukuran 3 cm x 3 cm. Diletakkan  di 

permukaan agar selanjutnya diinkubasi pada suhu 370C selama 24-48 jam dengan 

posisi cawan dibalik. Agar membantu perhitungan jumlah koloni mikroorganisme 

yang terkandung pada sampel. Diamati adanya penghambatan dan diukur diameter 

pengahmbatannya (Fardiaz, 1992). 
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