
III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan dan di 

Laboratorium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan September sampai November 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pisau, timbangan digital 

merk camry, kompor, blender merk Philips, baskom, nampan plastik, slicer kayu, 

sendok, ayakan, gilingan mie merk weston UTICON (C10), saringan, sarung 

tangan karet, panci, gelas ukur, timbangan analitik merk ohanus (410 g), tanur 

listrik merk Furnace (48010), Texture Analyzer merk SHIMADZU (EZ-SX 500 

N), 

Alat yang digunakan untuk menganalisa adalah timbangan analitik merk 

ohanus (410 g), desikator, oven merk WTC BINDER (E 53), cawan porselin, 

tabung kjeldahl, lemari asam, destilator, buret,corong kaca, mortar martil, kertas 

saring, tabung reaksi, Colour Reader merk Konica Minolta, bola hisap karet, 

beker glass, gelas ukur, pipet volume, spatula besi, tabung erlenmeyer, aluminium 

foil, kapas. 

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi suweg diperoleh 

dari pasar wage Tulungagung, tepung terigu protein tinggi diperoleh dari 

supermarket, garam, telur ayam diperoleh dari warung.  

29 



Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk penelitian adalah: Sodium 

Tripolyphosphate, Natium metabisulfit diperoleh dari toko kimia Makmur Sejati, 

aquades (teknis), asam borat, HCl 0,02%, NaOH, H2SO4 pekat, Na2SO4 4%, HgO 

(20:1), Na2S2O3, etanol 96% yang diperoleh dari Laboraturium Ilmu dan 

Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian dilakukan dengan pembuatan mie basah dengan subtitusi 

tepung umbi suweg dan penambahan sodium tripoliposphate terhadap sifat 

fisikokimia mie basah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

eksperimental dengan desain Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang disusun 

secara faktorial dan terdiri dari 2 faktor. Faktor I yaitu konsentrasi kombinasi 

tepung suweg dan tepung terigu dengan 3 level. Faktor II yaitu konsentrasi 

penambahan sodium tripoliphosfat dengan 4  level. Sehingga diperoleh 12  

kombinasi perlakuan dengan 3 kali pengulangan. 

Faktor I Subtitusi Tepung Suweg (T) 

T1 : Tepung suweg 10 gram dan tepung terigu 90 gram  

T2 : Tepung suweg 15 gram dan tepung terigu 85 gram  

T3 : Tepung suweg 20 gram dan tepung terigu 80 gram  

Faktor II konsentrasi penambahan sodium tripoliphosfat (P) 

P1 : 0,10 (b/b) 

P2 : 0,15 (b/b) 

P3 : 0,20 (b/b) 

P4 : 0,25 (b/b) 
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Tabel 7. Matriks Kombinasi Perlakuan Rancangan Percobaan 

 Konsentrasi Sodium Tripolyphosphate 

P1  

0,10 b/b 

P2 

0,15 b/b 

P3 

0,20 b/b 

P4 

0,25 b/b 

T1 

             (90%+10%) 

T1P1 T1P2 T1P3 T1P4 

T2 

             (85%+15%) 

T2P1 T2P2 T2P3 T2P4 

T3 

  (80%+20%) 

T3P1 T3P2 T3P3 T3P4 

 

Keterangan : 

1. Tepung terigu + tepung suweg (90%+10%)  dengan konsentrasi STPP 0,10% 

     (T1P1)  

2. Tepung terigu + tepung suweg (90%+10%)  dengan konsentrasi STPP 0,15% 

 (T1P2) 

3. Tepung terigu + tepung suweg (90%+10%)  dengan konsentrasi STPP 0,20% 

 (T1P3) 

4. Tepung terigu + tepung suweg (90%+10%)  dengan konsentrasi STPP 0,25% 

 (T1P4) 

5. Tepung terigu + tepung suweg (85%+15%)  dengan konsentrasi STPP 0,10% 

 (T2P1) 

6. Tepung terigu + tepung suweg (85%+15%)  dengan konsentrasi STPP 0,15% 

 (T2P2) 

7. Tepung terigu + tepung suweg (85%+15%)  dengan konsentrasi STPP 0,20% 

 (T2P3) 

8. Tepung terigu + tepung suweg (85%+15%)  dengan konsentrasi STPP 0,25%

 (T2P4) 

 

C1(Tepung Terigu)  

C2 (tepung Suweg) 
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9. Tepung terigu + tepung suweg (80%+20%)  dengan konsentrasi STPP 0,10% 

 (T3P1) 

10. Tepung terigu + tepung suweg (80%+20%)  dengan konsentrasi STPP 0,15% 

 (T3P2) 

11. Tepung terigu + tepung suweg (80%+20%)  dengan konsentrasi STPP 0,20% 

 (T3P3) 

12. Tepung terigu + tepung suweg (80%+20%)  dengan konsentrasi STPP 0,25% 

 (T3P4) 

13. Kontrol ( Mie Basah Komersial ) 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakuakan dengan terdapat 2 tahapan. Tahap ke-1 

(pertama) yaitu pembuatan tepung umbi suweg. Sedangkan tahap ke-2 (kedua) 

yaitu pembuatan mie basah  

3.4.1 Prosedur Pembuatan Tepung Umbi Suweg  

Proses pembuatan tepung umbi suweg, yaitu dengan menyiapkan umbi 

suweg yang sudah disortir dan dibersihkan  dengan cara dicuci menggunakan air 

mengalir yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa tanah yang menempel, 

lalu mengupas kulit umbi suweg dan mencuci kembali umbi suweg dengan air 

yang mengalir, kemudian  memotong umbi suweg menjadi ukuran yang lebih 

kecil dan tipis-tipis, lalu melakukan perendaman dalam larutan Natium 

Metabisulfit sebanyak 3 gram/kg selama 10 jam, setelah dilakukan perendaman 

dikeringkan menggunakan sinar matahari selama 2 hari, umbi suweg yang telah 

kering dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran 80 mesh agar dapat 

tepung umbi suweg yang seragam.  
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3.4.2  Prosedur Pembuatan Mie Basah   

Proses pembuatan mie Basah, yaitu dengan menyiapakan tepung terigu 

protein tinggi dan tepung umbi suweg yang telah disesuaikan formulasi perlakuan 

dengan memasukkannya kedalam baskom, lalu ditambahkan garam sampai benar-

benar tercampur rata atau homogen, selanjutnya menambahkan Sodium 

Tripolyphosphate sesuai dengan perlakuan, serta menambahkan telur dan air. 

Kemudian adonan diuleni sampai kalis kurang lebih selama 15 menit dan 

diistirahatkan selama 15 menit. Setelah adonan diistirahatkan, lalu adonan 

tersebut dibentuk lembaran dengan menggunakan alat penggilingan mie, dan 

selanjutnya digiling membentuk untaian mie. Kemudian setelah dilakukannya 

penggilingan, mie direbus  selama 2 menit dalam air mendidih. 

1.5 Parameter Pengamatan  

3.5.1  Bahan Baku  

 Pengamatan yang dilakukan pada bahan baku  pembuatan mie dalam 

penelitian ini adalah analisa serat kasar. 

1.5.2 Produk  

Pengamatan yang dilakukan pada produk mie dalam penelitian ini adalah 

sifat fisik mie yaitu elastisitas, daya putus, intensitas warna, dan pengamatan sifat 

kimia mie yaitu kadar air, kadar abu, kadar serat dan kadar protein, sedangkan 

pengamatan organoleptik yaitu rasa, aroma, kenampakan (warna) dan kesukaan.  

1.6 Prosedur Analisa  

3.6.1 Kadar Protein Metode Semi Mikro Kjedahl (AOAC, 1995) 

1. Menimbang bahan 0,1 gram, dan memasukkan kedalam labu kjedhal 
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2. Menambahkan 2 ml H2SO4 pekat dan tambahkan 2 gram campuran Na2SO4 – 

HgO     (20:1) untuk katalisator 

3. Kemudian di didihkan sampai jenuh (kurang lebih 5 jam) (pengerjaan harus 

dilakukan didalam lemari asam) 

4.  Setelah dingin ditambahkan 25 ml aquades dan timbahkan 10 ml NaOH dan 

lakukan destilasi, destilat ditampung dalam 15 ml asam borat.  

5. Titrasi destilat yang diperoleh dengan HCL 0,02 N sampai terjadi perubahan 

warna  

Kadar Protein=  ml HCL x N HCl x 14,008 x 100%  

   Berat Sampel x 1000 

 

Kadar Protein (%) = Kadar N total (%) x faktor (dengan nilai F= 6,25) 

3.6.2 Kadar Air (AOAC, 2005) 

1. Mengeringkan cawan porselin dalam oven pada suhu 102
o
C selama 30 menit. 

2. Cawan tersebut diletakkan dalam desikator (kurang lebih 30 menit) hingga 

dingin kemudian ditimbang hingga beratnya konstan (A). 

3. Sampel ditimbang 1-2 g (B), kemudian dimasukkan kedalam cawan.  

4. cawan tersebut dimasukkan kedalam oven dengan suhu 102-105
o
C selama 24 

jam. Cawan tersebut kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

bobotnya (C). 

Kadar air ditentukan dengan rumus:  

Kadar air = B – (C – A)  

     B  

Keterangan: 

A = berat cawan kosong (gram) 

B = berat sebelum dioven (gram) 

C = berat cawan sampel setelah dioven (gram)  

X 100% 

X 100% 
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3.6.3 Kadar Abu (AOAC, 2005) 

1.  Masukkan cawan abu porselin yang kosong kedalam oven 30 menit. 

2. cawan abu porselin dikeluarkan dan didinginkan untuk mengetahui bobot 

cawan kosong (A). 

3. Sampel ditimbang 2 gram dan dimasukkan kedalam cawan abu porselin (B). 

4. Masukkan kedalam tanur bersuhu 550-600
o
C selama 5 jam atau sampai 

pengabuan sempurna, sehingga diperoleh abu berwarna putih.  

5. Setelah selesai, tanur dimatikan hingga suhu 25
o
C kemudian cawan porselin 

dikeluarkan dengan menggunakan penjepit dan masukkan kedalam desikator 

selama 30 menit (C) segera setelah dingin. Kadar abu dalam bahan pangan 

dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut: 

Kadar Abu =  B – (C - A)  

               B  

Keterangan:  

A = berat cawan kosong (gram) 

B = berat sampel sebelum pengabuan (gram) 

 C = berat cawan berisi sampel setelah pengabuan (gram) 

3.6.4 Kadar Serat  (SNI-2891-1992) 

1. Timbang 4 g bahan kering  

2. Masukkan kedalam timble (kertas saring pembungkus)  

3. Sempel yang sudah dimasukkan kedalam timbel, kemudian dimasukkan 

kedalam soxhlet  

4. Pasang pendingin balik pada alat soxhlet, kemudian dihubungkan dengan 

labu alas bulat 250 mlyang telah berisi 100 N-hexane  

 

X 100% 
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5. Air dilalirkan sebagai pendingin, selanjutnya lakukan ekstraksi kurang lebih 

selama 4 jam, sampai pelarut turun kembali kedalam labu alas bulat berwarna 

jernih  

6. Keringkan sampel didalam oven (50 
o
C) sampai berat konstan  

7. Hasil ekstraksi yang sudah dikeringkan kemudian dipindahkan kedalam 

Erlenmeyer 500 ml  

8. Tambahkan 200 ml larutan H2SO4 pekat 0,2 N dan dihubungkan dengan 

pendingin balik, kemudian dididihkan selama 30 menit  

9. Larutan hasil ekstraksi disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan 

aquades panas yang suhunya 80-90 oC sampai air cucian tidak bersifat asam 

(Diperiksa dengan indikator universal)  

10. Residu dipindahkan kedalam erlenmeyer, kemudian ditambahkan larutan 

NaOH 0,3 N sebanyak 200 ml  

11. Dihubungkan dengan pendingin balik dan di didihkan selama 30 menit  

12. Disaring dengan kertas saring kering yang diketahui beratnya  

13. Residu dicuci dengan larutan K2SO4 10% sebanyak 25 ml  

14. Residu dicuci lagi dengan aquades panas sebanyak 15 ml kemudian dicuci 

dengan alkohol 95% sebanayk 15 ml  

15.  Kertas saring dan issnya dikeringkan dalam aven dengan suhu 105 oC  

16. Dinginkan dalam desikator dan ditimbang sampai berat konstan Penentuan 

kadar serat kasar dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut 

Kadar Serat Kasar = (a – b)  

        c 

        Keterangan : a = berat kertas saring + residu  

     b = berat kertas saring   c = berat sampel 

X 100% 
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3.6.5 Kadar Amilosa metode IRRI (AOAC,1995) 

Pembuatan kurva standar 

Amilosa murni ditimbang sebanyak 40 mg kemudian dimasukkan kedalam tabung 

reaksi, ditambahkan dengan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. Tahap 

selanjutnya adalah pemanasan dalam air mendidih selama 10 menit sampai 

terbentuk gel. Gel yang terbentuk akan dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml 

dan ditepatkan sampai tanda tera. Selanjunya larutan tersebut dipipet masing-

masing sebanyak 1,2,3,4, dan 5 ml lalu dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. 

Ke dalam masing-masing labu takar tersebut ditambahkan asam asetat 1 N 

sebanyak masing-masing 0.2; 0.4; 0.6; 0.8 dan 1 ml, lalu ditambahkan larutan iod 

sebanyak 2 ml. Tahap selanjutnya adalah pengukuran intensitas warna biru yang 

terbentuk dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 625 nm. 

 

Penetapan sampel 

Ditimbang sampel sebanyak 100 mg dalam bentuk tepung kemudian ditambah 

dengan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1 N. Selanjutnya dipanaskan dalam air 

mendidih selama 10 menit sampai terbentuk gel. Gel yang terbentuk kemudian 

dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml, kemudian dikocok dan ditepatkan 

sampai tanda tera dengan aquades. 

Tahap selanjutnya adalah larutan tersebut dipipet sebanyak 5 ml dan dimasukkan 

ke dalam labu takar 100 ml, ditambahkan 1 ml asam asetat 1 N dan 2 ml larutan 

iod. Kemudian ditepatkan sampai tanda tera dengan air, dikocok dan didiamkan 

selama 20 menit. Tahap selanjutnya adalah pengukuran intensitas warna yang 

terbentuk dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 625 nm.  
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3.6.6 Kadar Amilopektin (Apriyantono, 1989) 

  Penentuan kadar amilopektin dihitung dari selisih antara kandungan pati 

dengan amilosa.  

Kadar amilopektin (%) = kadar pati (%) – kadar amilosa (%) 

3.6.7 Rendemen (Aksan, 2000)  

Rendemen diukur dengan penimbangan berat produk dan dibandingkan 

dengan berat bersih bahan.  

Rumusnya adalah:      Rendemen =  Berat Produk 

                      Berat Bahan  

 
3.6.8 Intensitas Warna (Fabre et al.,1993) 

 Warna sampel ditentukan dengan alat Colour Reader, yang mengukur 

spektrum sinar dengan cara merefreksikannya dan mengkonversinya ke set 

koordinat warna seperti L, a, b. Koordinat-koordinat ini menunjukkan sistem tiga 

dimensi yang mengandung semua warna. Nilai L mewakili Lightness yaitu 0 

untuk warna hitam dan 100 untuk warna putih, axix a menunjukkan intensitas 

warna merah (+) adan hijau (-), axix b menunjukkan intensitas warna kuning (+) 

atau biru (-). 

3.6.9 Uji Organoleptik Mie Basah (Soekarto, 1985) 

 Bahwa uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui kesukaan konsumen 

terhadap mie, meliputi rasa, aroma, warna(kenampakan), kesukaan dengan tingkat 

kesukaan, yaitu suka, agak suka, tidak suka dan sangat tidak suka. Sebagai panelis 

yaitu orang yang sudah mendapat pengetahuan dan praktek uji organoleptik 

dibutuhkan 30 orang panelis. Yang dapat dikategorikan sebagai panelis yang agak 

terlatih. Penyajian organoleptik, untuk rasa disajikan dalam bentuk matang, dibuat 

dalam bentuk hidangan dalam bentuk mie dengan bumbu dalam jenis dan jumlah  

X 100% 
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yang sama untuk masing-masing perlakuan, sedangkan untuk warana, aroma dan 

tekstur disajikan dalam bentuk mentah.   

3.6.10 Penentuan Elongasi (Riki, et. al., 2013)  

 Elongasi merupakan persen pertambahan jumlah panjang maksimum mie 

yang mengalami tarikan sebelum putus. Persen elongasi dihitung dengan rumus : 

Elongasi (%)= (panjang akhir – panjang awal)  

                          Panjang Awal   

Keterangan : 

Panjang akhir : panjang mie saat ditarik sampai mie putus 

Panjang awal : panjan mie sebelum ditarik   

3.6.11 Daya Putus (Chansri et al., 2005). 

Pengujiandaya putusmie dilakukan dengan cara :Mie basah yang sudah 

direbus diambil seuntai (misalkan5 cm). Diametermie diukurpada tiga tempat 

yang berbeda kemudian dirata-ratakan. Sampel mie dipasang pada pemegang 

sampel (sampel holder) untuk pengujian kekuatan tarik ataudaya regangputusmie. 

Alat yang digunakan pada pengujian ini ialah Rheometer (Sun Rheometer 100) 

dan diset pada mode TRAC dengan kecepatan tarik 19.9 mm/s. Hasil pengujian 

daya putus kemudian dicatat. Pengujian ini diulang sebanyak 3 kali (diambil 

reratanya) untuk setiap perlakuan. 

3.7 Analisis Data  

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam atau 

Anova (Analysis of Variance) pada tingkat kepercayaan α = 0,05. Uji statistik 

lanjut dengan menggunakan Uji T atau Kontras Ortogonal. Untuk menentukan 

perlakuan terbaik menggunakan metode indeks efektifitas (De Garmo, Sullivan 

and Canada, 1984). 

X 100% 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Suweg, telah dimodofikasi 

(Farida, 2005)  

 

Pengupasan 

Pencucian  

Pengirisan dengan 

ketebalan 2 mm 

Perendaman dalam larutan Natrium 

metabisulfit 3000 ppm t= 10 jam  

Pengeringan sinar 

matahari  t= 2 hari 

Penggilingan 

Pengayakan 80 

mesh Analisa: 

 Rendemen  

 Amilosa : Amilopektin 

Air Kotor 

Umbi 

Suweg 

Air  

Tepung 

Suweg 

40 



 

Gambar 3. Proses Pembuatan Mie Basah (Astawan, 2006) 

Pencampuran 

Pengulenan sampai adonan 

kalis (15 menit) 

Pembentukan adonan 

menjadi lembaran  

Pencetakan mie dengan 

alat pencetak mie  

Tepung Terigu : tepung Umbi Suweg (Total 

100g) 

(90:10 ; 85:15 ; 80:20) 

Mie Basah 

Analisa: 

 Kadar Protein

 Kadar Air

 Kadar Abu

 Serat Kasar

 Elongasi

 Daya Putus

 Penentuan

intensitas warna

(L) (b+) (a+)

 Organoleptik

Garam 1g, telur 

20g, air 28 ml, 

STPP (0,10%, 

0,15%, 0,20%, 

0,25%) 

Diistirahatkan (15 menit) 

Perebusan mie selama ± 

2 menit 
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