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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Terpadu Balai Penelitian 

Tanaman Kacang dan Umbi (Balitkabi) Pakisaji Malang. Penelitian dilaksanakan 

pada bulan April 2018 sampai dengan Januari 2019. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam proses penelitian yaitu slicer, pisau, 

pengering kabinet, baskom, timba, pisau, kompor Rinai, blender Miyako, disk 

mill, timbangan analitik AND Tipe AND 200, oven Kirin, Mixer Phillips HR 

1530/8, ayakan 80 mesh Retsch (8 inch DIA x 2 Inch, sendok, pH meter WTW pH 

3110, cawan porselin, labu takar, desikator Iwake,spatula, labu Erlenmeyer 250 

ml, vortex Barnstead Thermolyne, pipet, statif, buret, timbangan, spatula, beaker 

glass Herma 25 ml, 50 ml, 100 ml, tabung reaksi Iwaki, waterbath Memmert Tipe 

W-150, pipet volume Iwaki 1 ml, 5ml, 10 ml, gelas ukur Herma 25 ml, 50 ml, 100 

ml, gelas ukur, color rider, labu alas datar, pendingin balik, buret dan statif, 

pompa vakum Gast, corong pemisah, oven Memmert UM-400, lemari asam, labu 

kjedhal ukuran 30ml / 50ml, alat destilasi lengkap dengan erlemeyer 

berpenampung berukuran 125ml, gelas kecil, sendok plastik kecil, hot plate Dolan 

US,tube, centrifuge merk Caliesye, thermometer, kertas saring, allumunium foil, 

gunting.  
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3.2.2 Bahan 

 Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian adalah buah sukun  

matang yang belum empuk yang diperoleh dari daerah Karangploso Malang, berat 

buah 1 kg dengan umur panen ±5 bulan, nanas varietas Cayenne diameter buah 13 

cm dengan bobot 1,3 kg, matang dengan warna kulit hijau kekuningan yang 

diperoleh dari pasar Dinoyo, starter BAL yang diperoleh dari CV.Brady Junrejo 

Batu, ragi tape merk NKL yang diperoleh dari toko Pecinan Junrejo Batu, ragi 

tempe merk Raprima yang diperoleh dari toko Pecinan Junrejo Batu. Bahan baku 

untuk pembuatan brownies adalah tepung terigu, telur, margarine, coklat bubuk, 

coklat batang, gula, baking soda.  Bahan baku untuk penelitian respon kimia yaitu 

aquadest, HCL 0,02 N, NaOH 40 %, CH3COOH, KI 30%, H2SO4, Petrolium Eter, 

Indikator pati (amilum), larutan Na-thiosulfat, larutan Luff Schrool.  

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 Tahap yaitu pembuatan tepung 

termodifikasi dengan perlakuan fermentasi dengan sari buah nanas dengan 

penambahan starter dan penggunaan hasil tepung sukun termodifikasi ke dalam 

produk brownies. 

 

3.4. Penelitian Tahap I 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian tahap 1 ini 

adalah rancangan pola tersarang (nested) dengan 2 faktor perlakuan terdiri dari 

faktor I yaitu perbedaan jenis starter (BAL, ragi tape, ragi tempe) (K) dan faktor 
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II yaitu lama fermentasi (12 jam,  24 jam, 36 jam) (P). Masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. Kemudian dilakukan analisa kimia meliputi kadar pati, 

kadar air, kadar protein, pH tepung dan analisa fisik meliputi derajat putih, 

swelling power, indeks kelarutan, rendemen untuk mengetahui tepung sukun 

termodifikasi hasil terbaik. 

Tabel 1. Rancangan Percobaan 

   Jenis  

Starter 

Lama 

Fermentasi 

       ULANGAN 

1  2 3 

          (K1) 

         BAL 

P1 (12 jam) K1(P1) K1(P1) K1(P1) 

P2 (24 jam) K1(P2) K1(P2) K1(P2) 

P3 (36 jam) K1(P3) K1(P3) K1(P3) 

        (K2) 

Ragi Tape 

P1 (12 jam) K2(P1) K2(P1) K2(P1) 

P2 (24 jam) K2(P2) K2(P2) K2(P2) 

P3 (36 jam) K2(P3) K2(P3) K2(P3) 

        (K3) 

Ragi Tempe 

P1 (12 jam) K3(P1) K3(P1) K3(P1) 

P2 (24 jam) K3(P2) K3(P2) K3(P2) 

P3 (36 jam) K3(P3) K3(P3) K3(P3) 

Keterangan: 

K1(P1) = Starter BAL 5%:Fermentasi 12 jam 

K1(P2) = Starter BAL 5%: Fermentasi 24 jam 

K1(P3) = Starter BAL 5%: Fermentasi 36 jam  

K2(P1) = Starter Ragi Tape 5%: Fermentasi 12 jam 

K2(P2) = Starter Ragi Tape 5%: Fermentasi 24 jam 

K2(P3) = Starter Ragi Tape 5%: Fermentasi 36 jam 

K3(P1) = Starter Ragi Tempe 5%: Fermentasi 12 jam 

K3(P2) = Starter Ragi Tempe 5%: Fermentasi 24 jam 

K3(P3) = Starter Ragi Tempe 5%: Fermentasi 36 jam  
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3.5 Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap 2 adalah  aplikasi hasil tepung sukun termodifikasi yang 

disubstitusikan dengan tepung terigu dalam pembuatan brownies kemudian 

dilakukan respon organoleptik pada 30 panelis meliputi warna, aroma, tekstur dan 

rasa untuk mengetahui produk tepung sukun termodifikasi dapat diterima oleh 

masyarakat. Rancangan penelitian menggunakan rancangan deskriptif. 

K1B1 = Tepung Sukun termodifikasi (BAL) 50%:Tepung terigu 50% 

K1B2 = Tepung sukun termodifikasi (BAL)100%:Tepung terigu 0% 

K2B1 = Tepung sukun termodifikasi (Ragi Tape)50%:Tepung terigu 50% 

K2B2 = Tepung sukun termodisikasi (Ragi Tape)100%:Tepung terigu 0% 

K3B1 = Tepung sukun termodifikasi (Ragi Tempe)50%:Tepung terigu 50% 

K3B3 = Tepung sukun termodifikasi (Ragi Tempe) 100%:tepung terigu 0% 

Proporsi dalam setiap masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. 

Kemudian dilakukan respon organoleptik terdiri dari warna, aroma, tekstur, rasa. 

 

3.6 Tahapan Penelitian 

3.6.1. Proses Pembuatan Sari Nanas 

Buah nanas dikupas kulitnya dan kemudian dipotong kecil untuk 

mempermudah proses penghancuran buah. Kemudian buah dihancurkan dengan 

blender.  Pada saat penghancuran ditambahkan air dengan perbandingan buah dan 

air 1 : 1. Kemudian dilakukan penyaringan untuk memperoleh sari nanas. Sari 

nanas dipasteurisasi pada suhu 90
0
C selama 5 menit. 



46 

 

 
 

3.6.2.  Proses Pembuatan Tepung Sukun Termodifikasi 

Tahapan dalam pembuatan tepung sukun adalah sebagai berikut : 

a.  Pemilihan bahan 

Pemilihan sukun dengan spesifikasi sebagai berikut: Buah sukun dipilih yang 

berusia ±5bulan, bebas cacat fisik, mendekati matang, kondisi buah masih segar, 

kondisi buah tidak lunak buah dipilih yang masih keras ketika dipegang, kulit 

buah berwarna hijau. 

b. Pengupasan 

Pengupasan ini dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian tertentu diantaranya 

bagian tangkai dan bonggol (hati) buah, bagian dagingyang tidak mengandung 

pati dan berwarna kecoklatan yang terdapat disekeliling bonggol serta bagian-

bagian yang cacat (rusak/busuk). 

c. Pencucian 

Pencucian dilakukan untuk membersihkan bagian buah yang dari kotoran yang 

menempel dan menjaga sanitasi hygine. 

d. Pembelahan/Pemotongan 

Pembelahan/pemotongan dilakukan untuk memperkecil volume bahan agar 

mempermudah dalam proses penyawutan. 

e. Penyawutan  

Penyawutan pemotongan tipis ini dilakukan untuk memperkecil ukuran buah 

menjadi tipis. Penyawutan ini dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan. 

Alat yang digunakan adalah pisau pemotong. 
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f. Proses Modifikasi Pati dengan Fermentasi 

Sebanyak 100 gram sukun yang telah dikecilkan ukurannya kemudian 

dimasukkan dalam sari buah nanas yang sudah ditambahkan masing-masing 

starter sesuai faktor penelitian (BAL, Ragi Tape, Ragi Tempe) dengan konsentrasi 

yang sama yaitu 5% v/v. Persiapan starter BAL dimulai dengan menyiapkan 

kultur aktif BAL Lactobacillus plantarum kemudian dilakukan penyegaran 

sebagai berikut: sebanyak 1 ose sampel dan dimasukkan kedalam media MRSB 

steril kemudian diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 24 jam sampai keruh. 

Selanjutnya diencerkan hingga mencapai kepadatan populasi 10
6
 CFU/ml. 

Selanjutnya dilakukan fermentasi dengan lama fermentasi sesuai dengan faktor 

penelitian yaitu lama waktu fermentasi (12 jam, 24 jam, 36 jam).  

g. Pengeringan 

Setelah dilakukan fermentasi , sukun tersebut dikeringkan dengan kabinet 

dryer pada suhu 60°C selama 6 jam. 

h. Penggilingan 

Setelah proses pengeringan tahap selanjutnya adalah proses penggilingan.Proses 

ini dilakukan agar buah sukun yang sudah dikeringkan tidak menjadi basah atau 

lembab kembali karena menyerap air dari udara. Penggilingan dilakukan dengan 

mesin penggiling tepung. 

i. Pengayakan 

Pengayakan ini bertujuan untuk mendapatkan butiran yang lebih halus dari tepung 

sukun. Pengayakan dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah dihancurkan kemudian 

tepung sukun modifikasi diayak dengan ukuran 80 mesh untuk mendapatkan 

tekstur tepung yang lebih halus.  
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3.6.3. Pembuatan Brownies 

   Resep brownies sukun kukus yang digunakan adalah tepung sukun 

termodifikasi yang disubstitusi dengan tepung terigu dengan perbedaan proporsi 

sebagai berikut:  

K1B1 = Tepung Sukun termodifikasi (BAL) 50%:Tepung terigu 50% 

K1B2 = Tepung sukun termodifikasi (BAL)100%:Tepung terigu 0% 

K2B1 = Tepung sukun termodifikasi (Ragi Tape)50%:Tepung terigu 50% 

K2B2 = Tepung sukun termodisikasi (Ragi Tape)100%:Tepung terigu 0% 

K3B1 = Tepung sukun termodifikasi (Ragi Tempe)50%:Tepung terigu 50% 

K3B3 = Tepung sukun termodifikasi (Ragi Tempe) 100%:tepung terigu 0% 

 Kemudian bahan lainnya untuk setiap perlakuan proporsinya sama gula 

pasir 200 g, margarine 100 g, telur 3 butir, cokelat bubuk 35 g, coklat batang 75 g, 

garam ¼ sdt, baking powder ¼ sdt. Tahap pertama yang dilakukan adalah 

mengocok telur dan gula pasir dengan mixer hingga mengembang, kemudian 

memasukkan secara perlahan-lahan tepung terigu, tepung sukun termodifikasi,  

cokelat bubuk, margarine dan coklat batang yang telah dicairkan, garam, dan 

baking powder hingga tercampur merata. Kemudian memasukkan adonan yang 

telah jadi ke dalam loyang yang telah dilapisi dengan margarine. Adonan 

selanjutnya dikukus dengan dandang pengukus selama ± 30 menit. Brownies yang 

telah matang siap dikeluarkan dari loyang, tunggu hingga dingin lalu siap untuk 

dipotong (Sanusi, 2010). 
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Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanas  

Pengupasan 

Pemotongan 

Penghalusan dengan 

blender 

Rasio bahan:air (1:1) 

Penyaringan 

Sari Nanas 

= Input/waste 

= Proses 

Air 

Ampas 

Kulit Nanas 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Sari Nanas (Nugraheni, 2016) 

Blanching  (T:80
0
C, t:15 menit) 

= Bahan Baku/Produk  



50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukun 

Pengupasan 

Pencucian 

Pengirisan 

(tebal 0,2-0,3 cm) 

Fermentasi  

(t=12 jam, 24 jam, 36 jam) 

T:25
0
C, Kondisi Anaerob  

Penirisan 

Pengeringan (Cabinet dryer T:60
0
C, t=6 jam) 

Penggilingan 

Pengayakan 
80 mesh 

Tepung Sukun 

Termodifikasi 

Air bersih 

Kulit 

Air kotor 

Sari Nanas 

(50% v/v)  

Starter BAL, Ragi 

Tape, Ragi Tempe 

(5% v/v) 

 

Analisa: 

1.pH tepung 

2.Rendemen  

3.Derajat putih 

4.Kadar Air 

5.KadarProtein 

6.Kadar Pati 

7.Sweelingpower 

8.Indeks kelarutan 
 

Gambar 2. Diagram Alir Tepung Sukun Termodifikasi(Suprapti, 2002) 
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Keterangan: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 

 

  

Pencampuran dengan 

mixer 

 

Pencetakan di Loyang 

(Ukuran Loyang 15 cm x 20 cm) 

Pengukusan  

(T:80
0
C, t:30 menit) 

Brownies 

  =  Input/waste 

=  Proses 

= Analisa 

= Bahan Baku 

Tepung Sukun 

(100%,75%,50%,25%) 

Uji Hedonik 

1.Rasa 

2.Aroma 

3 Tekstur 

4.Warna  
 

  =  Input/waste 

=  Proses 

= Analisa 

= Bahan Baku 

Gambar 3. Diagram alir Pembuatan Brownies (Sanusi, 2010) 

Tepung terigu 

(25%,50%,75%

,100%) + coklat 

bubuk 35%+ 

garam ¼ 

sdt+baking 

powder ¼ sdt 

Margarin 100 g + 

coklat batang 75% 
 

Pemanasan (T:80
0
C, 

t:5 menit) 

Margarin + coklat 

batang cair 
 

Telur 3 butir + 

gula pasir 200g 

 

Pengocokan 

dengan mixer 

Campuran telur 

+gula pasir 
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3.7 Parameter Penelitian 

3.7.1 Analisa pH Tepung (Sudarmadji dkk., 1989) 

1. pH Meter dinyalakan 

2. Alat dibiarkan selama 15 menit agar stabil 

3. Kemudian distandarisasikan dengan menggunakan buffer ph 4,0 

4. Dibilas dan dikeringkan dengan tissue 

5. Diulangi kalibrasi dengan buffer pH 7 

6. Diukur sampel dengan cara mencelupkan elektroda pH-meter ke dalam 

sampel tersebut, dimana sampel tepung sukun modifikasi yang sudah 

dilarutkan dengan aquades dengan perbandingan 1 : 10 

 

3.7.2 Analisa Rendemen Tepung (AOAC, 2005) 

1. Berat awal buah sukun ditimbang 

2. Berat akhir tepung sukun yang sudah dimodifikasi ditimbang 

Rumus Perhitungan : 

Rendemen = berat akhir x 100% 

Berat awal 

 

3.7.3 Analisa Fisik Derajat Putih (AOAC, 2005) 

1. Sampel disiapkan 

2. Color reader dinyalakan menggunakan sistem L,a,b 

3. Color reader dikalibrasi dan dipilih warna putih 

4. Hasil kalibrasi disimpan 

5. Ujung reseptor ditempelkan pada sampel sampai lampunya hidup 
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6. Hasil yang diperoleh dicatat 

Rumus Perhitungan:  

  Derajat Putih (∆E)= 100 – [(100-L*)
2 

+ a
2
 +b

2
]

1/2 

 

3.7.4 Analisa Sweeling Power dan Indeks Kelarutan Air (Senanayake dkk., 

2013) 

1. Sampel ditimbang 0,1 g  (A) 

2. Sampel dicampurkan dengan 10 mL aquades dalam 15 mL tabung 

sentrifuseyang telah diketahui beratnya 

3. Sampel diaduk dengan vortek selama 10 detik 

4. Selanjutnya ditempatkan pada penangas air suhu 85
0
C selama 30 menit 

dengan pengadukan kontinyu selama 10 detik dimana setelah 5, 15, dan 25 

menit sampel diambil dari penangas air kemudian diaduk dengan 

menggunakan vortex 

5. Sampel yang telah dipanaskan kemudian didinginkan pada suhu ruang dan 

disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 30 menit 

6. Supernatannya diambil, kemudian ditimbang endapannya (D) 

7. Supernatan diletakkan dalam cawan petri yang telah diketahui beratnya (B) 

8. Cawan petri dikeringkan pada oven suhu 105
0
C sampai berat 

konstan,kemudian ditimbang (C) 

Rumus Perhitungan: 

Swelling power = D/A(g/g) 

Indeks Kelarutan dalam air (%) =(C-B) x 100% 

      A 
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3.7.5 Prosedur Analisis Kadar air ( Sudarmaji dkk., 1997) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 1-2 g dalam cawan porselin yang telah diketahui 

beratnya 

2. Sampel yang sudah ditimbang kemudian di oven pada suhu 100 c selama 3-5 

jam  

3. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang 

4. Sampel dipanaskna kembali dlam oven selaama 30 menit serta didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. 

5. Perlakuan diulang sampai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut 

kurang dari 0,2 mg) dan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

Kadar air =  berat awal-berat akhir x 100% 

                  Berat bahan awal 

 

3.7.6 Prosedur Analisis Kadar Pati Metode Luff Schrool (AOAC 1995) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,5 gram  

2. Sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 500 ml 

3. Sampel ditambahkan dengan 200 ml aquadest dan 15 ml HCl pekat 

4. Kemudian dihidrolisis selama 2,5 jam (jaga volume tetap 200 ml dengan 

penambahan aquadest) 

5. Setelah dipanaskan 2,5 jam kemudian didinginkan di air mengalir 

6. Indicator phenoftalin dan NaOH 30% ditambahkan hingga warna merah 

muda (jika berlebihan NaOH dinetralkan dengan HCl 9,5 N) 
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7. Kemudian sampel dipindahkan dalam labu takar 500 ml dan tanda bataskan 

dengan aquadest (larutan sampel C) 

8. Dari larutan sampel C dipipet sebanyak 10 ml masukkan dalam Erlenmeyer, 

9. Ditambahkan 15 ml aquadest dan 10 ml reagen Luff Schoorl dan direfluk 

sselama 15 menit 

10. Didinginkan dengan air mengalir 

11. Setelah dingin tambahkan 15 ml H2SO4 dan 1 gram KI 

12. Kemudian dititrasi dengan Na2S2SO3 0,1 N hingga warna kuning mentah 

(pucat) / kuning jerami 

13. Ditambahkan 1 ml amylum 1% dihomogenkan 

14. Dititrasi kembali menggunakan Na2S2SO3 0,1 N hingga titikakhir titrasi 

larutan biru hilang / berwarna putih. 

Perhitungan: 

Ml Na2S2O3           (Vb-Vs) N.Na2S2O3 

                                       0,1 

Mg Gula               (mg gula (tabel) x FP 

                                   Ws x 1000 

Kadar Pati    = (mg gula inversi II-mg gula inversi I) x 0,9 x 100% 

 

3.7.7 Analisa Kadar Protein Metode Semi Kjeldahl (Sudarmadji dkk.,1997) 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,2 g dan dimasukkan kedalam labu 

2. Katalisator sebanyak 1 g dimasukkan ke dalam labu dan 2 ml asam sulfat 

pekat 

3. Sampel didekstruksi, mula-mula dengan suhu rendah sampai tinggi (450
0
C) 

dan dilakukan dalam lemari asam selama 2-3 jam  (larutan sampai jernih) 

= 

= 
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4. Sampel yang sudah didekstruksi didinginkan dan ditambahkan aquadest

15ml

5. Sampel dimasukkan ke dalam alat destilasi dan ditambahkan NaOH 40%

sebanyak 15 ml, dipanaskan selama 15 menit

6. NH3 yang terbentuk ditampung dalam Erlenmeyer yang berisi 5 ml

asamborat

7. Larutan dalam erlemenyer dititrasi dengan HCl 0,02N sampai terjadi

perubahan warna hijau muda menjadi ungu muda. Dicatat volume HCl

yang dipakai

Perhitungan N Total (%) =(ml HCl sampel-ml HCl blanko) x100% x14,008

g contoh x 1000 

         Kadar Protein (%)= N Total x Faktor 

Keterangan = Faktor koreksi (FK tepung) 

3.7.8 Uji Organoleptik (Soekarto, 2005) 

Uji organoleptik merupakan analisis sifat-sifat sensorik suatu komoditi 

dengan menggunakan panel yang bertindak sebagai instrument. Instrumen ini 

terdiri dari orang atau kelompok orang yang disebut panelis yang bertugas menilai 

sifat atau mutu produk berdasarkan kesan subyektif. Uji organoleptik dilakukan 

dengan menggunakan metode hedonic dengan skala 1 sampai 5 sesuai dengan 

kategori uji. Pengujian dilakukan terhadap 30 orang. Panelis diminta menyatakan 

penilaian terkait produk pada lembar format yang telah disediakan. 
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 Skala uji hedonik rasa terklasifikasi dalam lima penilaian sebagai berikut: 

Tabel 2. Skala Uji hedonik 

Skala Rasa Warna Aroma Tekstur 

1 
Sangat tidak 

enak 

Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

tajam 

Sangat tidak 

lembut 

2 Tidak enak Tidak menarik Tidak tajam Tidak lembut 

3 Cukup enak Cukup menarik Cukup tajam 
Cukup 

lembut 

4 Enak Menarik Tajam Lembut 

5 Sangat enak Sangat menarik Sangat tajam 
Sangat 

lembut 

 

3.8 Analisa Data 

 Penelitian tahap I menggunakan rancangan pola tersarang (nested)dan data 

pengamatan analisis kimia dan fisik, dianalisis menggunakan ANOVA (Analysis 

of Variance) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan.  Apabila hasil analisa 

menunjukkan  pengaruh nyata, maka jika ada interaksi antar faktor dilanjutkan 

dengan uji DMRT (Duncan's Multiple Range Test) untuk perlakuan berbeda nyata 

α = 5% (Hanafiah, 2003).  

 Kemudian hasil dari perlakuan terbaik akan dilakukan penelitian tahap II 

yaitu hasil terbaik masing-masing setiap jenis starter akan digunakan sebagai 

bahan substitusi dalam pembuatan produk brownies menggunakan rancangan 

deskriptif. 

 

 




