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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 2018 sampai bulan Oktober 2018. 

3.2 Bahan dan Alat  

3.2.1 Bahan  

Bahan utama dalam penelitian ini berupa ubi talas dengan umur panen 5-6 

bulan yang berasal dari daerah kota Malang dan merang dengan bentuk fisik yang 

masih utuh dan berwarna kuning kecoklatan yang berasal dari kota Madiun Jawa 

Timur. Bahan yang digunakan untuk pembuatan cookies adalah tepung terigu, 

mentega putih, butter, air, gula dan kuning telur dibeli dari swalayan.  

Bahan kimia yang digunakan untuk analisa dark cookies ini berupa asam 

borat, Na2S2O3 0,1 N, I2 0,1 N, petroleum benzene, aquades, Hcl 2N, akuades, 

H2SO4, Na2SO4 : HgO (20 : 1) dan NaOH 50% yang diperoleh dari labolatorium 

Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2.2 Alat  

Alat yang digunakan pada pembuatan dark cookies ini adalah oven, pisau, 

baskom, nampan atau cetakan, saringan, ayakan, panci, mixer, korek api. Alat 

yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini adalah erlenmeyer, gelas ukur, 

beaker glass, spatula besi, cawan porselin, labu kjedahl, colour reader, lemari 
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asam, timbangan analitik, tanur, biuret, desikator, waterbath, hot plate, stirrer, 

mortal martil, wadah plastik, toples, plastik PP, timbel dan labu lemak. 

3.3 Metodologi Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan menggunakan dua faktor. Faktor pertama 

yaitu perbandingan konsentrasi tepung talas dengan 3 level, yaitu: 

A1 = Perbandingan konsentrasi tepung talas 100% : 0% tepung terigu. 

A2 = Perbandingan konsentrasi tepung talas 80% : 20% tepung terigu. 

A3 = Perbandingan konsentrasi tepung talas 60% : 40% tepung terigu, 

Faktor kedua yaitu konsentrasi larutan sari arang merang dengan 3 level yaitu:  

B1 = Larutan arang merang 2 g  

B2 = Larutan arang merang 4 g  

B3 = Larutan arang merang 6 g  

Berdasarkan kedua faktor diatas, diperoleh 9 kombinasi perlakuan dengan 3 

kali ulangan yang ditunjukkan pada Tabel 2.  

Tabel 1. Perlakuan Perbandingan Konsentrasi Tepung Talas (A) dan Larutan Sari 

Arang Merang (B) 

 A / B A1 A2 A3 

B1 A1 B1 A2 B1 A3 B1 

B2 A1 B2 A2 B2 A3 B2 

B3 A1 B3 A2 B3 A3 B3 

Keterangan : 

A1 B1 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 100% : 0% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 2g. 

A1 B2 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 100% : 0% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 4g. 

A1 B3 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 100% : 0% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 6g. 
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A2 B1 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 80% : 20% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 2g. 

A2 B2 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 80% : 20% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 4g. 

A2 B3 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 80% : 20% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 6g. 

A3 B1 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 60% : 40% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 2g. 

A3 B2 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 60% : 40% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 4g. 

A3 B3 : Perbandingan konsentrasi tepung talas 60% : 40% tepung terigu dan 

Larutan arang merang 6g. 

3.4 Pembuatan Tepung Talas  

Proses pembuatan tepung talas diawali dengan pencucian dan pengupasan 

ubi segar, yang kemudian diiris. Pengirisan dimaksudkan untuk mempercepat 

proses pengeringan dan dapat mempercepat keluarnya senyawa oksalat. Setelah itu 

dilakukan perendaman dengan air garam. Perendaman juga merupakan proses 

pencucian dan penghilangan senyawa oksalat karena secara tidak langsung 

mempunyai efek membersihkan. Kemudian dilakukan pengeringan pada suhu 

sekitar 50-60ºC yaitu pada saat kadar air mencapai 12%. Pengeringan dilakukan 

selama 6 jam dan biasanya ubi yang dikeringkan tersebut dibolak-balik agar 

keringnya merata. Hasil dari pengeringan adalah berupa keripik talas yang 

kemudian digiling untuk menghasilkan talas yang seragam dilakukan pengayakan. 

Bagan alir pembuatan tepung talas dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Ubi Talas 
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Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Talas (Lingga, 1986) 

 

3.5 Pembuatan Arang Merang  

Padi yang sudah menjadi limbah dilakukan proses pengeringan dengan 

sinar matahari selama 5 jam dengan kondisi matahari cerah. Padi yang telah kering 

selanjutnya dilakukan sortasi, dimana memisahkan merang dengan bagian padi 

yang lain nya setelah itu dilakukan pengeringan kedua dengan sinar matahari. 

Merang yang telah kering dilakukan proses pembakaran dan dihasilkan arang yang 

dibutuhkan. Diagram alir pembuatan arang merang dapat dilihat pada Gambar 2.   

Pengupasan kulit 

Pencucian dengan air 

Pengirisan dengan ketebalan 5 mm 

Perendaman dengan garam 1 jam (perbandingan garam : air = 2 : 1) 

Pengeringan 50 – 60oC, 6 – 12 jam 

Keripik 

Pengayaan 100 mesh 

Tepung Talas 

Analisaa Produk : 

1. Kadar Air 

2. Kadar Abu 

3. Intensitas Warna 

 

Penggilingan 
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Arang Merang 

3.6 Pembuatan Cookies dengan Penambahan Pewarna Alami Arang 

Merang  

Proses pembuatan cookies meliputi tahap pembuatan adonan, pencetakan, 

dan pemanggangan (Matz, 1992). Pada proses yang pertama bahan baku dicampur 

secara bertahap. Pertama, pencampuran kuning telur dan gula, kemudian ditambah 

butter dan mentega putih. Penambahan tepung dilakukan di paling akhir untuk 

didapatkan adonan yang siap untuk dilakukan pencetakan.  

 

Jerami Padi 

Pengeringan I dengan sinar matahari (6 jam) 

Sortasi 

Pengeringan II dengan sinar 

matahari (6 jam) 

Proses Pembakaran dengan suhu >100 oC 

dan selama 30 menit 

Arang merang  

Analisa Produk: 

1. Kadar Air 

2. Kadar Abu 

3.Intensitas Warna 

4. Daya Serap Iodin 

Kulit luar 

padi dan 

bagian atas 

padi. Merang Jerami Padi 
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Gambar 3. Diagram Alir  Modifikasi Pembuatan Dark Cookies (Kementerian 

Negara Riset dan Teknologi, 2006) 

Tahap pencetakan, adonan cookies diratakan dengan ketebalan tertentu 

kemudian dicetak. Adonan yang sudah dicetak ditata dalam loyang yang telah’ 

diolesi lemak lalu dipanggang dalam oven. Matz dan Matz (1978) menerangkan 

bahwa semakin sedikit jumlah gula dan lemak yang digunakan, suhu 

pemanggangan dapat dibuat semakin tinggi (177-204 oC). 

3.7 Parameter Pengamatan Dark Cookies 

3.7.1 Uji Kadar Air Metode Pengeringan (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Penimbangan sampel yang berupa serbuk atau bahan yang telah dihaluskan 

sebanyak 2gram dalam krus porselin yang telah diketahui beratnya. 

Pemanggangan           

(1 jam, 90–100 oC) 

Cookies 

Pencetakan 

Pengadukan 

Pencampuran 

semua bahan 

Tepung talas : tepung 

terigu (100% : 0% ; 

80% : 20% ; 60% : 

40%) 

Kuning telur, Gula, 

Butter dan Mentega 

Putih, Arang Merang 

(2g ; 4g ; 6g) 

Analisa Produk Akhir: 

1.  Kadar Air 

2.  Kadar Abu  

3.  Kadar Lemak  

4.  Kadar Protein 

5.  Daya Serap Iodin 

6.  Intensitas Warna 

7. Uji Hedonik 
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2. Kemudian keringkan dalam oven pada suhu 100-105˚C selama 5 jam. 

Kemudian dinginkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang.  

3. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

% Kadar Air = Berat awal– Berat akhir  x 100% 

Berat sampel 

 

3.7.2 Uji Kadar Abu Metode Pengabuan (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Penimbangan bahan sebanyak 2gram dalam krus porselin yang kering dan 

telah diketahui beratnya. 

2. Kemudian memijarkan dengan muffle sampai diperoleh abu berwarna 

keputih-putihan (5 jam dengan suhu 600˚C). Memasukkan krus dan abu ke 

dalam desikator selama 15 menit dan timbang berat abu setelah dingin.  

3. Perhitungan  

% Kadar Air = Berat akhir  – Berat krus porselin kosong  x 100 % 

Berat sample 

3.7.3 Uji Kadar Lemak Metode Soxhlet (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Penimbangan bahan yang sudah dihaluskan sebanyak 1gram, kemudian 

masukkan ke dalam timbel. 

2. Penambahan 10 ml larutan petrolium benzene ke dalam labu lemak. 

3. Pemasangan timbel dan labu lemak pada peralatan soxhlet, lalu tempatkan 

pada waterbath dengan suhu 85oC tunggu sampai 4 jam. 

4. Perlakuan selanjutnya, labu lemak masukkan ke dalam oven selama 15 

menit dengan suhu 100oC. 

5. Pendinginan labu lemak ke dalam desikator selama 15 menit. 

6. Penimbangan labu lemak sebagai berat akhir. 

7. Perhitungan kadar lemak: 

Kadar Lemak =
Berat Akhir − Berat Labu Kosong

Berat Bahan
 x 100% 



19 
 

 
 

3.7.4 Uji Kadar Protein Metode Kjedahl (Sudarmadji dkk., 1997) 

1. Penghalusan bahan, kemudian ditimbang sebanyak 0,1gram dan 

dimasukkan ke dalam labu kjedahl.  

2. Penambahan H2SO4 : HgO (20 :1) kedalam labu kjedahl, lalu masukkan 

kedalam lemari asam. 

3. Penambahan 3 tetes larutan H2SO4 pada labu kjedahl dan homogenkan. 

4. Pemanasan dalam lemari asam sampai dengan larutan berwarna bening, 

lalu dinginkan labu kjedahl. 

5. Perlakuan selanjutnya, sampel akan dilakukan proses destilasi dengan 

penambahan 25mL aquades dan 10 mL larutan NaOH 50%, yang 

sebelumnya peralatan destilasi telah dilakukan pembersihan dengan 

aquades. 

6. Persiapan erlenmeyer yang berisi larutan asam borat sebanyak 10 mL yang 

berada di bawah alat destilasi, dimana indikasi telah selesai proses destilasi 

yaitu berubahnya warna asam borat. 

7. Proses dilanjutkan dengan titrasi menggunakan larutan HCl 2 N, hingga 

larutan sampel berubah warna menjadi merah jambu 

8. Perhitungan jumlah N:  

N% =
ml HCl x N HCl

Berat Bahan (mg)
 x 14,008 x 100 

9. Perhitungan kadar protein: 

Kadar Protein = %N x Faktor Konversi 

3.7.5 Intensitas Warna (Fabre et al., 1993) 

1. Persiapan sampel dalam plastik pp, lalu masukkan bahan ke dalam plastik 

pp. 

2. Penghitungan intensitas warna dengan colour reader 
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3. Penentuan hasil  target L, a, b dimana nilai L mewakili lightness, yaitu 0 

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

merah (+) atau hijau (-), axis b menunjukkan intensitas warna kuning  (+)  

atau biru (-). 

3.7.6 Uji Daya Serap Iodin Metode Potensiometri (Previanti P dkk., 2015) 

1. Penimbangan bahan sebanyak 0,25gram dipanaskan dalam oven pada   

100–105oC selama 1 jam, kemudian dinginkan dalam desikator selama 30 

menit. 

2. Penambahan 25mL larutan I2 0,1 N diaduk selama 15 menit dan didiamkan 

selama 15 menit. 

3. Pengambilan filtrat sebanyak 25mL dan dilakukan proses titrasi dengan 

menggunakan larutan Na2S2O3 0,1 N hingga terbentuk warna kuning, jika 

warna kuning telah samar lakukan penambahan 1mL larutan amilum 1% 

sebagai indikator. 

I =
(V1N1 − V2N2) x 126,9 x fp

W
 

3.7.7 Uji Organoleptik Hedonik (Kartika, 1987) 

Pengujian yang dilakukan meliputi uji rasa, tekstur, kesukaan dan 

kenampakan. Metode yang dipakai dalam pengujian ini adalah uji  kesukaan 

(hedonik), terhadap produk dark cookies dengan jumlah 30 panelis. Panelis diminta 

menilai sampel tersebut berdasarkan skala nilai yang mempunyai arti. 

Adapun kriteria seperti yang telah tertera di bawah ini : 

Tabel 2. Kriteria Indeks Uji Organoleptik  

Indeks Rasa Tekstur Kesukaan Kenampakan 

1 

 

2 

3 

4 

Sangat tidak 

suka 

Tidak suka 

Cukup suka 

Suka 

Sangat tidak 

renyah 

Tidak renyah 

Cukup renyah 

Renyah 

Sangat tidak 

suka 

Tidak suka 

Cukup suka 

Suka 

Sangat tidak 

menarik 

Tidak menarik 

Cukup menarik 

Menarik 
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5 Sangat suka Sangat renyah Sangat suka Sangat menarik 

 


