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III.   METODE PENELITIAN 

3.1.   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian - Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu 

pelaksanan penelitian dilakukan pada bulan Juni 2018 sampai Januari 2019. 

3.2.   Alat dan Bahan 

3.2.1.   Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah panci, termometer 

raksa, baskom, slicer, tampah, mesin selep, gelas takar, ayakan, dandang, sendok, 

pisau, cetakan cookies, loyang, timbangan digital, kompor, plastik klip, plastik 

PE, termometer oven, oven kompor, loyang, cup plastik, toples alumunium, dan 

label. 

Peralatan yang digunakan untuk analisa antara lain timbangan analitik 

Pioneer Ohaus PA413, timbangan digital, oven merk WTC Binder 7200 tipe E53 

no. 89749, desikator, colour reader merk Konica Minolta tipe CR-10, mortal 

martil, cawan porselin, muffle, labu lemak, labu soxhlet, waterbath, corong gelas, 

pinset, spatula besi, pipet volume,  hot plate, cawan petri, pipet tetes, gelas ukur, 

erlenmeyer, gelas beker, sarung tangan, Tekstur Profile Analyzer merk Shimadzu 

tipe TPA EZ test model SM-500N-168, filler, pompa vacum, corong bunchner, 

timbel, distilator, labu kjedahl, lemari asam, pendingin balik, alat titrasi, spatula 

kaca. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pisang 

agung dan pisang kepok dengan tingkat ketuaan pisang yang sudah cukup atau 

kematangan tiga perempat penuh, yang didapatkan dari salah satu kebun pisang di 
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Lumajang, ubi jalar kuning yang didapatkan dari pasar Gadang, Malang. 

Selanjutnya gula halus putih, susu skim, margarin, dan garam yang didapatkan 

dari toko Primarasa Pasar Besar Malang. Sedangkan bahan yang digunakan untuk 

analisa diantaranya menggunakan aquades, silika gel, kertas saring Whatman No. 

46, alumunium foil, petroleum benzena (p.a), NaOH, H2SO4 teknis, antibuih, 

katalisator (K2SO4.HgO 20:1) p.a, etanol 96%, HCl 0,2 N yang didapatkan dari 

Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang 

dan susu segar yang didapatkan dari KUD Batu. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dengan menggunakan dengan desain Rancangan 

Tersarang (Nested Design) dengan dua faktor, dimana faktor I tersarang pada 

faktor II. Faktor I adalah varietas pisang yang terdiri dari 2 level dan faktor II 

adalah perbedaan penambahan tepung komposit yang terdiri dari 4 level. 

Kombinasi 2 faktor tersebut akan diperoleh 8 perlakuan dengan 3 kali ulangan. 

Masing-masing faktor memiliki kombinasi sebagai berikut: 

Faktor I : Varietas Pisang (Sarang) 

P1 = Tepung Pisang Agung 

P2 = Tepung Pisang Kepok 

Faktor II : Proporsi Tepung Komposit (Tersarang) 

K1 = Tepung Pisang 80% : Tepung Ubi Jalar Kuning 20% 

K2 = Tepung Pisang 70% : Tepung Ubi Jalar Kuning 30% 

K3 = Tepung Pisang 60% : Tepung Ubi Jalar Kuning 40% 

K4 = Tepung Pisang 50% : Tepung Ubi Jalar Kuning 50% 

Kombinasi perlakuan (Tc) = 2 x 4 = 8, dengan jumlah ulangan minimum 

perlakuan (n) adalah : 
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Tc (n-1) ≥ 15 

8 (n-1) ≥ 15 

8 n ≥ 23 

n ≥ 2,87 ....... dibulatkan menjadi n = 3 

untuk memperoleh ketelitian dapat dilakukan ulangan sebanyak 3 kali. 

Berdasarkan ke-2 faktor tersebut, maka diperoleh 8 perlakuan seperti pada 

tabel 7. 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Bahan Baku Dengan Bahan Tambahan 

P1 P2 

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 

P1(K1) P1(K2) P1(K3) P1(K4) P2(K1) P2(K2) P2(K3) P2(K4) 

Keterangan: 

P1(K1) = Tepung Pisang Agung 80% : Tepung Ubi Jalar Kuning 20%  

P1(K2) = Tepung Pisang Agung 70% : Tepung Ubi Jalar Kuning 30% 

P1(K3) = Tepung Pisang Agung 60% : Tepung Ubi Jalar Kuning 40% 

P1(K4) = Tepung Pisang Agung 50% : Tepung Ubi Jalar Kuning 50%  

P2(K1) = Tepung Pisang Kepok 80% : Tepung Ubi Jalar Kuning 20% 

P2(K2) = Tepung Pisang Kepok 70% : Tepung Ubi Jalar Kuning 30% 

P2(K3) = Tepung Pisang Kepok 60% : Tepung Ubi Jalar Kuning 40% 

P2(K4) = Tepung Pisang Kepok 50% : Tepung Ubi Jalar Kuning 50% 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua proses, proses pertama 

yaitu pembuatan tepung dari dua varietas pisang yaitu pisang agung dan pisang 

kepok kemudian pembuatan tepung ubi jalar kuning. Proses kedua yaitu proses 

pembuatan flakes pisang dengan penambahan tepung ubi jalar kuning sebagai 

bahan pengisi sesuai dengan perlakuan. 

3.4.1. Pembuatan Tepung Dari Pisang 

Pembuatan tepung dari pisang dengan modifikasi Erny (2008),  tahapanya  

sebagai berikut persiapan buah pisang dengan melakukan sortasi dengan tingkat  

ketuaan yang cukup. Kemudian dibersihkan untuk menghilangkan kotoran yang 

menempel pada kulit pisang. Selanjutnya dilakukan proses water blanching 
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dengan menggunakan suhu 80
o
C selama 15 menit. Proses blanching dilakukan 

untuk mencegah pencoklatan dengan mekanisme menonaktifkan enzim 

polifenolase. Enzim polifenolase ini merupakan suatu protein sehingga ketika di 

blansir akan mengalami denaturasi dan aktifitasnya sebagai enzim sudah tidak 

berfungsi lagi (Sudarsi dkk., 2009).  

Pisang yang telah di blanching, kulitnya menjadi kusam dan layu serta 

kulitnya tidak bergetah lagi saat dikupas. Pisang yang sudah dingin dikupas 

dengan pisau. Proses selanjutnya yaitu  membentuk lembaran tipis (chips) 

menggunakan alat slicer dengan ketebalan 2 mm. Hal ini dilakukan untuk 

memperluas luas permukaan sehingga dapat mempercepat proses pengeringan 

menggunakan sinar matahari dan proses penghalusan menjadi lebih mudah. 

Selanjutnya dilakukan penataan diatas tampah dan dikeringkan dibawah sinar 

matahari selama ±12 jam hingga kadar air <10%. Pengeringan dilakukan untuk 

meningkatkan stabilitas makanan, karena dapat mengurangi aktivitas air sehingga 

aktivitas mikrobiologi dalam makanan berkurang dan akan memperpanjang umur 

simpan. Tahapan terakhir yaitu penghalusan menggunakan mesin selep kering 

hingga halus dan dilakukan pengayakan dengan ukuran 80 mesh, untuk 

menghilangkan kotoran dan menyeragamkan derajat kehalusan serbuk tepung 

pisang yang dihasilkan. Tepung yang dihasilkan dikemas menggunakan plastik PP 

untuk menjaga kualitas sehingga penyimpanan menjadi lama. 
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  Pisang agung  

dan kepok 

Proses Water Blanching  

T = 80
o
C, t = 15 menit 

Pengupasan Kulit 

Pembuatan chips (2 mm) 

Pengeringan matahari (±11 jam) 

Penghalusan dengan 

mesin selep 

Analisa fisik-mekanik : 

1. Kadar air 

2. Kadar abu 

3. Kadar protein 

4. Kadar lemak 

5. Kadar serat pangan 

6. Warna 

Pengayakan (80 mesh) 

Tepung Pisang 

Pembersihan pisang 

dengan air 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Tepung Pisang (Modifikasi Erny, 2008) 

Daging Buah Tanpa Kulit 

Air 

bersih 

Air 

bersi
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3.4.2. Pembuatan Tepung Ubi Jalar Kuning 

Proses pembuatan tepung ubi jalar yang pertama adalah ubi jalar kuning 

dicuci hingga bersih, kemudian dikupas dan hilangkan yang rusak. Ubi jalar 

selanjutnya disawut, untuk memperkecil luas permukaan sehingga proses 

pengeringan atau penguapan air dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Pengeringan dilakukan dengan menggunakan sinar matahari selama ±2 hari atau 

hingga kering. Setelah ubi jalar kering kemudian ditepungkan menggunakan 

mesin selep hingga halus. Tahapan terakhir yaitu proses pengayakan 

menggunakan ukuran ±80 mesh, hal ini dilakukan untuk menyeragamkan ukuran 

pada tepung dan menghilangkan kotoran yang masih ada. Selanjutnya tepung 

dikemas dengan menggunakan plastik PP untuk mempertahankan kualitas dari 

tepung ubi jalar kuning yang dihasilkan, sehingga daya simpan dari tepung 

menjadi lama. 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Ubi Jalar Kuning (Modifikasi 

Meinar dkk., 2017) 

  

Analisa fisik-mekanik : 

1. Kadar air 

2. Kadar abu 

3. Kadar protein 

4. Kadar lemak 

5. Kadar serat  

6. Warna 

 

Ubi Jalar Kuning 

Pengayakan (80 mesh) 

Pembersihan 

Pengupasan 

Penyawutan 

 

Kulit 

Tepung Ubi 

Jalar kuning 

Pengeringan sinar matahari ± 2 hari 

Penepungan dengan mesin selep 

Daging Buah Tanpa Kulit  

Air 

bersih 

Sortasi 

Air 

Kotor 
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3.4.3.   Pembuatan Flakes Menggunakan Tepung Pisang 

Proses pembuatan flakes diawali dengan menimbang bahan yang 

diperlukan sesuai dengan proporsi yang ditentukan. Pencampuran dilakukan untuk 

membuat adonan tercampur rata (homogen). Kemudian dilakukan pemipihan 

adonan  dengan ukuran ±1 mm menggunakan rol kue. Pengukusan adonan 

dilakukan selama 3 menit dengan suhu 150
o
C. Selanjutnya dilakukan pencetakan 

dengan pencetak cookies kecil yang dilakukan dengan cepat agar lembaran tidak 

kering, flakes yang sudah tercetak kemudian ditampung dalam loyang. Tahap 

terakhir yaitu pemanggangan flakes menggunakan oven dengan suhu T = 150
o
C 

selama 25 menit. Pemanggangan dilakukan untuk menurunkan kadar air flakes. 

Flakes yang sudah matang dikeluarkan dari loyang dan dibiarkan pada suhu 

kamar selama 1 menit atau sampai dingin dan dibungkus menggunakan plastik pp 

agar flakes tetap renyah. 

Pembuatan flakes mengikuti metode yang dilakukan oleh Febrianty dkk. 

(2015) dengan modifikasi, dalam penelitian ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 2. Formula Flakes Untuk Setiap Unit Percobaan 

Komposisi 
Formulasi (%) 

K1(A1) K1(A2) K1(A3) K1(A4) K2(A1) K2(A2) K3(A3) K4(A4) 

Tepung 

pisang 

    80     70 60 50 80 70 60 50 

Tepung 

ubi jalar 

    20     30 40 50 20 30 40 50 

Margarin       5       5       5   5   5   5   5   5 

Susu skim       5       5       5   5   5   5   5   5 

Gula halus     15     15     15 15 15 15 15 15 

Garam        2       2  2   2       2   2   2   2 

Air    100   100   100   100   100   100   100    100 

Keterangan : 

Total Rasio tepung pisang : tepung ubi jalar kuning = 100%  

% bahan – bahan tambahan mengacu pada 100% total tepung yang digunakan 
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Gambar 3.  Diagram Alir Pembuatan Flakes Pisang (Modifikasi Winarti dkk., 

2016)  

Analisa : 

1. Kadar Air 

2. Kadar Abu 

3. Kadar Protein 

4. Kadar Lemak 

5. Karbohidrat 

6. Serat kasar 

7. Daya Serap 

8. Tekstur 

9. Warna 

10. Organoleptik 

Tepung pisang (agung atau kepok) : 

Tepung ubi jalar kuning 

(80%:20%), (70%:30%) 

(60%:40%) (50%:50%) 

Pencampuran bahan 

Pengadukan adonan 

Pemipihan dengan roll 

±1 mm 

Pengukusan (3 menit) 

Pencetakan dengan 

pencetak cookies 

Pemanggangan (Oven) 

T = 150
o
C, t = 25 menit 

 

Flakes Pisang 

Komposit Ubi 

Jalar Kuning 

Bahan 

pelengkap: Susu 

skim, margarin, 

air, gula halus, 

garam 



32 
 

 
 

3.5. Parameter Penelitian 

 

3.5.1. Analisa Kadar Air Metode Gravimetri (AOAC 2005) 

1. Cawan porselen dikeringkan ke dalam oven selama 24 jam dengan suhu 

105
o
C. 

2. Cawan porselen didinginkan ke dalam desikator selama 15 menit dan 

timbang beratnya. 

3. Sampel dihaluskan dengan mortal martil. 

4. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram ke dalam cawan porselen yang sudah 

dikeringkan dan diketahui beratnya. 

5. Cawan yang berisi sampel dipanaskan ke dalam oven bersuhu 105
o
C 

selama 3 jam. 

6. Cawan didinginkan ke dalam desikator selama 15 menit. 

7. Timbang berat akhir sampel dan dihitung kadar air flakes dengan rumus: 

               
          n             n              

          n
 1    

3.5.2. Analisa Kadar Abu (AOAC, 2005)  

1. Hancurkan sampel dengan mortal mortil. 

2. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram dalam cawan porselen yang kering 

dan sudah diketahui beratnya. 

3. Kemudian sampel dimasukkan kedalam tanur selama 4 jam dengan suhu 

600
o
C (sampai diperoleh abu berwarna putih).  

4. Cawan porselen didinginkan kedalam desikator selama 15 menit dan 

timbang berat abu. 

5. Kadar abu dihitung dengan rumus : 

                
                        n

            
 1    
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3.5.3. Analisa Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 2005) 

1. Sampel dihancurkan dengan mortal martil. 

2. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram yang telah dihaluskan, 

3. Sampel halus dimasukkan kedalam timbel (kertas saring dibulatkan), 

kemudian memasukan timbel dalam soxhlet 

4. Labu lemak dikonstankan ke dalam oven selama 15 menit, kemudian 

masukkan dalam desikator selama 15 menit dan timbang labu lemak serta 

mencatat hasilnya. 

5. Pelarut petroleum benzena sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam labu 

lemak kemudian hubungkan soxhlet, labu lemak dan pendingin balik pada 

waterbath dengan suhu  85
o
C selama 4 jam. 

6. Labu lemak yang berisi pelarut dan minyak dipanaskan kedalam oven ±30 

menit (hingga pelarut menguap) sehingga hanya lemak yang tersisa. 

7. Labu lemak dimasukkan ke dalam desikator 15 menit, kemudian timbang 

labu beserta lemaknya.  

8. Kadar lemak dihitung dengan rumus : 

           
                                   n 

                  )
 1    

3.5.4. Analisa Kadar Protein Metode Kjedahl (AOAC, 2005) 

Kadar protein ditentukan dengan metode kjedahl menggunakan destruksi, 

destilasi dan titrasi. Prosedur kerja sebagai berikut : 

1. Sampel dihancurkan dengan moral martil. 

2. Sampel ditimbang sebanyak 0,1 gram dan dimasukkan ke dalam labu 

kjedahl 100 ml. 

3. Katalisator (selenium mixture) ditambahkan sebanyak 0,5 gram dan 10 ml  

H2SO4 pekat kemudian homogenkan. 
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4. Sampel kemudian di destruksi dalam lemari asam selama 3 jam atau 

sampel berwarna jernih (jernih kehijau-hijauan). 

5. Hasil destruksi didinginkan dan disimpan dilemari asam selama 24 jam, 

kemudian dilanjutkan proses destilasi. 

6. Sampel hasil destruksi pada labu kjedahl ditambah dengan 15 ml aquadest 

kemudian dimasukkan pada labu destilasi dan ditambahkan 10 ml NaOH 

50%. 

7. Asam borat sebanyak 10 ml ditambahkan kemudian dimasukkan kedalam 

erlenmeyer. 

8. Proses destilasi dilakukan sampai volume destilat pada erlenmeyer 

mencapai 50 ml atau berwarna hijau. 

9. Hasil dari destilasi kemudian dititrasi dengan larutan HCL atau H2BO4 

0,02 N sampai warna cairan pada erlenmeyer berubah warna merah muda.  

10. Kadar protein dihitung dengan menggunakan rumus : 

            
                         1     

                  )   1   
 1    

            n                          n         25) 

3.5.5. Analisa Kadar Karbohidrat (Sudarmadji, 2003) 

Perhitungan karbohidrat by difference adalah penentuan karbohidrat yang 

dilakukan pada bahan makanan secara kasar, yaitu dilakukan dengan pengurangan 

100% dari kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar lemak. Analisis 

karbohidrat dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Kadar karbohidrat (%) = 100% - (%air + %abu + %lemak + %protein) 

3.5.6. Analisa Kadar Serat Kasar (Sudarmadji, 2003) 

1. Sampel ditimbang 2 gram dalam erlenmeyer dengan lemak yang sudah 

dibebaskan dengan cara ekstraksi cara soxhlet. 
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2. Larutan H2SO4 1,25 % sebanyak 50 ml ditambahkan kedalam erlenmeyer 

250 ml, kemudian didihkan selama 30 menit dengan menggunakan 

distilator. Selanjutnya ditambah dengan 50 ml NaOH 3,25% kemudian 

didihkan selama 30 menit. 

3. Kertas saring dioven selama 30 menit kemudian ditimbang dan dicatat 

hasilnya. 

4. Sampel disaring dengan kertas saring pada corong buncher yang 

dihubungkan dengan vakum. 

5. Pencucian dilakukan sebanyak tiga kali dnegan menggunakan 15 ml 

H2SO4, 15 ml aquadest panas dan 5 ml etanol 96%. 

6. Kertas saring dan isinya dikeringkan dalam oven pada suhu 105
o
C selama 

20 menit (hingga kering) kemudian dinginkan dalam desikator selama 15 

menit. 

7. Kadar serat dihitung dengan rumus : 

                 
                 n                         n      

                  )
 1    

3.5.7. Analisa Kerenyahan dengan Texture Analyzer (Lukman dkk., 2009) 

1. Jig pada lubang alat texture analyzer dinyalakan. 

2. Alat texture analyzer dinyalakan kemudian dikalibrasi melalui program 

trapesium X 

3. Dilakukan scanning jarak dan gaya pada sampel 

4. Jarak penetrasi sampel diatur setinggi 1,5 mm/s dan penekanan dilakukan  

sebanyak satu kali. 

5. Pengujian pada sampel dilakukan dan dicatat nilai hardness dan energi 

yang terbaca pada alat. 
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3.5.8. Analisa Daya Serap (Permana, 2015) 

Pengujian daya serap dilakukan untuk menentukkan ketahanan flakes saat 

disajikan dengan susu cair setelah direndam atau diseduh masih dalam keadaan 

cukup renyah saat dikonsumsi, sehingga dapat diketahui besarnya kemampuan 

menyerap susu. Kemampuan menyerap susu dalam jumlah besar dan relatif 

singkat setelah dilakukan proses perendaman dengan susu sangat diharapkan pada 

produk flakes yang dihasilkan. Penentuan ketahanan dilakukan dengan cara 

menuangkan 1 gram flakes kedalam cup kemudian dituangkan susu segar 

sebanyak 20 ml. Kemudian sampel dibiarkan selama 2 menit dan ditiriskan 

selama 20 detik kemudian menimbang berat produk akhir.  

             
                                  

                
 1    

3.5.9. Analisa Intensitas Warna (Yuwono, 2001) 

Menentukan skala kolorimeter berdasarkan standar warna yang telah 

ditentukan dengan tahapan sebagai berikut : 

1. Sampel disiapkan pada plastik transparan atau plastik PP (polypropilene). 

2. Lepas tutup lensa dan Colour reader dinyalakan. 

3. Target pembacaan (L, a, b) ditentukan 

4. Nilai yang tertera pada layar digital dicatat 

Keterangan : 

L = tingkat kecerahan, nilai positif (+) berarti cerah, nilai negatif (-) berarti gelap 

a = kemerahan, nilai positif (+) berarti merah, nilai (-) berarti hijau 

b = kekuningan, nilai positif (+) berarti kuning, nilai (-) berarti biru 

3.5.10. Analisa Uji Organoleptik 

Uji organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis 

terhadap produk. Pengujian ini dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih yang 
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memberikan penilaian pada produk flakes pisang yang disajikan. Hal ini 

dilakukan panelis  dengan mengisi quisioner organoleptik (Lampiran 12). Sampel 

disajikan sesuai dengan konsumsi makanan sereal pada umumnya, yaitu dengan 

menggunakan susu segar pada suhu ruang. Perbandingan bahan 1 gram flakes 

dengan penambahan 20 ml susu segar. Perendaman dilakukan selama 2 menit. 

Parameter yang diuji adalah warna, aroma, rasa, kerenyahan dan daya serap. Uji 

penerimaan yang dilakukan adalah uji hedonik (uji kesukaan) dengan skor 1 

sampai 5 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. Skor Organoleptik 

Skor Warna Aroma Rasa Kerenyahan Daya Serap 

1 Sangat  

Tidak  

Menarik 

Sangat 

Tidak 

Sedap 

Sangat 

Tidak 

Pahit 

Sangat 

Tidak 

Renyah 

Sangat Tidak 

Hancur 

2 Tidak  

Sedap 

Tidak  

Sedap 

Tidak 

Pahit 

Tidak 

Renyah 

Tidak Hancur 

3 Cukup 

Menarik 

Cukup 

Sedap 

Cukup 

Pahit 

Cukup 

Renyah 

Cukup Hancur 

4 Menarik Sedap Pahit Renyah Hancur 

5 Sangat 

Menarik 

Sangat 

Sedap 

Sangat 

Pahit 

Sangat 

Renyah 

Sangat Hancur 

  

3.5.11.  Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisa secara 

statistik menggunakan uji ANOVA (Analysis of Variance)      α   5   n    

mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap sifat fisik, 

sifat kimia dan organoleptik produk flakes pisang komposit ubi jalar kuning. 

Apabila hasil uji ANOVA menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel 

pada taraf 5% berarti faktor memberikan pengaruh nyata terhadap parameter-

            n      n           nj    n   n  n  j   MRT    n  n’  M        

R n   T   )      α = 5% untuk menentukan perlakuan mana yang memberikan 

perbedaan nyata.  


