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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2018 sampai dengan Maret 

2019 di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian-Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah baskom, blender, 

timbangan royal scale, timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, gelas ukur, 

pisau, panci, kompor, saringan, kain saring, lemari es, botol plastik pp 100ml, 

spatula, pHmeter tipe Lab 875, refraktometer Abbe, cawan, oven, water bath, 

alat-alat gelas merk IWAKI PYREX, serta alat-alat untuk analisis meliputi 

spektrofotometer thermo spectronic (GENESYS 20), viskometer (RION VT-04), 

dan color reader CR-10 (KONICA MINOLTA). 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai varietas 

Anjasmoro yang diperoleh dari Balai Penelitian Kacang dan Umbi (BALITKABI) 

yang berlokasi di Jl. Raya Kendalpayak Km 8 Malang. Umbi Bit dengan ukuran 

diameter 6-10 cm, dan gula yang diperoleh dari Pasar Karangploso Malang. 

Xhantan Gum yang diperoleh dari CV. Makmur Sejati yang berlokasi di Perum 

Griyashanta Blok L-238 Malang. Aquades yang diperoleh dari Laboratorium 

Bioteknologi UMM, sedangkan bahan kimia berupa alkohol 96%, pereaksi folin, 

HCl 37%, serbuk DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazin), Bovine Serum Albumin 
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(BSA), petroleum benzene, dan NaOH yang diperoleh dari Laboratorium 

Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan penelitian ini adalah percobaan faktorial dalam Rancangan 

Acak Kelompok yang terdiri dari 2 faktor. Faktor 1 adalah konsentrasi 

penambahan xhantan gum yang terdiri dari 3 level dan faktor 2 adalah konsentrasi 

penambahan sari umbi bit yang terdiri dari 5 level, sehingga diperoleh 15 

kombinasi masing-masing dengan 2 kali ulangan. 

Faktor 1 Penambahan xhantan gum (C) :  

C1 = 0,01%     

C2 = 0,02%     

C3 = 0,03% 

Faktor 2 Penambahan sari umbi bit (K) :  

K1 = 2% 

K2 = 4% 

K3 = 6% 

K4 = 8% 

K5 = 10% 
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Tabel 7. Perlakuan Kombinasi antara konsentrasi xhantan gum dan sari umbi bit. 

C/K C1 C2 C3 

K1 C1K1 C2K1 C3K1 

K2 C1K2 C2K2 C3K2 

K3 C1K3 C2K3 C3K3 

K4 C1K4 C2K4 C3K4 

K5 C1K5 C2K5 C3K4 

Keterangan : 

C1K1 : xhantan gum 0,01 % dan sari umbi bit 2% 

C1K2 : xhantan gum 0,01 % dan sari umbi bit 4% 

C1K3 : xhantan gum 0,01 % dan sari umbi bit 6% 

C1K4 : xhantan gum 0,01 % dan sari umbi bit 8% 

C1K5 : xhantan gum 0,01 % dan sari umbi bit 10% 

C2K1 : xhantan gum 0,02 % dan sari umbi bit 2% 

C2K2 : xhantan gum 0,02 % dan sari umbi bit 4% 

C2K3 : xhantan gum 0,02 % dan sari umbi bit 6% 

C2K4 : xhantan gum 0,02 % dan sari umbi bit 8% 

C2K5 : xhantan gum 0,02 % dan sari umbi bit 10%  

C3K1 : xhantan gum 0,03 % dan sari umbi bit 2% 

C3K2 : xhantan gum 0,03 % dan sari umbi bit 4% 

C3K3 : xhantan gum 0,03 % dan sari umbi bit 6% 

C3K4 : xhantan gum 0,03 % dan sari umbi bit 8% 

C3K5 : xhantan gum 0,03 % dan sari umbi bit 10% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu, tahap pertama 

pembuatan sari kedelai dan tahap kedua yaitu pembuatan sari umbi bit sebagai 

pewarna. Selanjutnya sari kedelai diberikan formulasi xhantan gum dan sari umbi 

bit dengan kosentrasi yang berbeda. Sari kedelai dengan penambahan xhantan 

gum dan sari umbi bit yang sudah jadi kemudian diakukan analisa mutu sari 

kedelai sesuai dengan SNI meliputi uji kadar protein, uji kadar lemak, uji total 
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padatan terlarut, uji penentuan nilai pH, uji aktivitas antioksidan, intensitas warna, 

uji viskositas, dan organoleptik yang meliputi rasa, aroma, dan warna. 

3.5 Metode Pembuatan Sari Kedelai (Picauly, 2015 telah dimodifikasi) 

Kedelai lokal disortir, kemudian direndam dalam air selama 12 jam, 

setelah itu dipanaskan selama 15 menit dengan suhu 90
o
, kemudian kedelai 

dikupas dan dibuang kulit arinya, setelah itu kedelai ditambahkan air panas 

dengan suhu 90
o
 C, kemudian ditiriskan dan dihaluskan dengan blender, 

penambahan bahan dan air yaitu 1:6 b/v. Bubur kedelai, selanjutnya disaring. 

Hasil saringan diperoleh sari kedelai, kemudian ditambahkan gula sebanyak 6%, 

setelah itu dipanaskan dengan suhu 70
o
C. 
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan sari kedelai. 
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3.6 Metode Pembuatan Sari Umbi Bit (Dwita, 2012 telah dimodifikasi) 

Ekstraksi umbi bit dilakukan dengan cara memblanching umbi bit 

terlebih dahulu dengan metode blanching celup, yaitu umbi bit dikupas kemudian 

dipotong dengan ketebalan ± 0,5 cm dan dimasukkan dalam air dengan suhu 70
o
C 

selama 5 menit. Setelah diblanching umbi bit  diblender dengan air menggunakan 

perbandingan 1 : 3 yaitu 60 g umbi bit : 180 ml air. Kemudian umbi bit diblender 

hingga hancur dan halus, ekstrak hasil blender kemudian diperas dengan 

menggunakan kain saring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan sari umbi bit. 
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3.7  Metode Pembuatan Sari Kedelai dengan Penambahan Sari Umbi Bit dan 

Xhantan Gum (Picauly, 2015 telah dimodifikasi) 

 

Sari kedelai yang sudah dipanaskan kemudian ditambahkan xhantan gum 

sesuai dengan perlakuan penambahan konsentrasi. Kemudian ditambahkan sari 

umbi bit sesuai dengan perlakuan. Setelah pembuatan sari kedelai dengan 

penambahan xhantan gum dan sari umbi bit, kemudian dianalisis sesuai dengan 

parameter mutu sari kedelai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan sari kedelai dengan pewarna alami. 

3.8 Parameter Penelitian 

Parameter yang diujikan pada penelitian ini adalah uji total padatan 

terlarut (TPT), uji pH, uji viskositas, uji intensitas warna yang meliputi kecerahan 

(L), kemerahan (a+), dan kekuningan (b+), uji antioksidan, uji kadar protein, uji 
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kadar lemak, dan uji organoleptik yang meliputi rasa, kenampakan (warna), dan 

aroma. 

3.9 Prosedur Pengamatan 

3.9.1 Uji Total Padatan Terlarut (Hand Refractometer) (SNI 01-3546, 2004) 

1. Tempat sampel dibersihkan dengan menggunakan aquades. 

2. Tempat sampel dikeringkan dengan menggunakan tissue. 

3. Tempat sampel ditutup, kemudian diamati sampai menunjukkan angka 0. 

4. Sampel dimasukkan sebanyak 1 tetes ke dalam tempat sampel pada 

handrefractometer, kemudian ditutup. 

5. Skala diamati. 

3.9.2 Nilai pH (Yuwono dan Susanto,1998) 

Prinsip dari analisis pH dengan menggunakan pH meter adalah 

berdasarkan pengukuran potensial antara elektroda indikator dengan elektroda 

pembanding atau pengukuran aktivitas ion hidrogen secara potensiometeri atau 

elektrometeri. Adapun tahapan analisis pH dengan menggunakan pH meter tipe 

Lab 875, sebagai berikut: 

1. pH meter dinyalakan. 

2. Elektroda dan temperature probe dibilas menggunakan akuades, dan 

dikeringkan. 

3. Kalibrasi dilakukan dengan mencelupkan elektroda pada larutan 

penyangga netral (pH 7), kemudian dibersihkan.. 

4. Kalibrasi dilakukan dengan mencelupkan elektroda pada larutan 

penyangga asam (pH 4). 

5. Elektroda dibilas menggunakan akuades, dan dikeringkan. 
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6. Elektroda dicelupkan pada sampel, kemudian tombol Ar (Hold) dan Enter 

ditekan dan ditunggu pembacaan pada layar stabil serta muncul indikator 

autolock pada layar. 

7. Nilai yang tertera pada layar dicatat. 

3.9.3 Uji Viskositas (Jacobs, 1958) 

Viskositas diukur dengan menggunakan viskosimeter. Sebelum 

pengukuran dilakukan pemilihan spindel dengan cara trial and error. Pembacaan 

skala lebih dari 100 dipilih spindel yang lebih kecil dan atau kecepatan yang lebih 

rendah, sedangkan pembacaan dibawah 10 dipilih spindel yang lebih besar dan 

atau kecepatan yang lebih tinggi. Prosedur pengukuran adalah sebagai berikut:  

1. Sampel sari kedelai sebanyak 100 ml dituang ke dalam tempat yang sudah 

disediakan untuk uji viskositas. 

2. Spindel nomor 2 dipasang pada viskometer. 

3. Spindle diturunkan hingga terendam dalam sampel sampai pada garis 

batas spindel. Kepala spindel harus berada pada posisi tengah dari sampel 

dan mata ayam harus berada di tengah. 

4. Viskometer dinyalakan. 

5. Nilai viskositas yang tertera pada viskometer kemudian dibaca. 

3.9.4 Penentuan Intensitas Warna Metode L, a, b Hunter (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

1. Sampel disiapkan dalam plastik PP (transparan). 

2. Colour reader tipe CR-10 dihidupkan. 

3. Target L, a, b ditentukan, dimana; L adalah kecerahan, nilai positif (+) 

berarti cerah, nilai (-) berarti suram; axis a, nilai positif (+) berarti merah, 
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nilai (-) berarti hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning, dan nilai negatif 

(-) berarti biru 

4. Warna kemudian diukur. 

3.9.5 Uji Kadar Air (AOAC, 2005) 

1. Cawan porselen dikeringkan dalam oven pada suhu 102-105
O
C selama 30 

menit.  

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

dingin kemudian ditimbang hingga beratnya konstan (A) (berat yang 

mempunyai ukuran tetap mulai dari penimbangan pertama hingga dilakukan 

penimbangan kembali).  

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

4. Cawan tersebut dimasukkan kedalam oven dengan suhu 102-105oC selama 

24 jam. Cawan tersebut kemudian didinginkan dalam desikator dan 

ditimbang bobotnya (C).  

Kadar air ditentukan dengan rumus:  

Kadar air =  
       

 
        

Keterangan:  

A = berat cawan kosong (gram)  

B = berat sampel sebelum dioven (gram)  

C = berat cawan sampel setelah dioven (gram) 

3.9.6 Uji Kadar Protein Metode Semi Mikro Kjedahl (AOAC, 1995) 

1. Bahan 0,1 gram ditimbang, dan dimasukkan kedalam labu kjedhal.  

2. H2SO4 pekat sebanyak 2 ml ditambahkan dan ditambahkan lagi 2 gram 

campuran Na2SO4 – HgO (20:1) untuk katalisator.  
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3. Kemudian di didihkan sampai jernih (kurang lebih 5 jam) (pengerjaan harus 

dilakukan dilemari asam).  

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

dan dilakukan destilasi, kemudian destilat ditampung dalam 15 ml asam 

borat.  

5. Destilat dititrasi dengan HCl 0,02 N sampai terjadi perubahan warna.  

Kadar Protein = 
                              

                   
        

Kadar Protein (%) = kadar N total (%) x faktor (dengan nilai F = 5,70) 

3.9.7 Uji Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 2005) 

1. Labu lemak disiapkan yang sesuai dengan alat ekstraksi soxhlet. 

2. Labu lemak dikeringkan dalam oven pada suhu 105
o
C selama 30 menit. 

3. Labu lemak didinginkan selama 15 menit dalam desikator dan labu lemak 

ditimbang. 

4. Sampel sebanyak 2-5 gram ditimbang dan dimasukkan kedalam 

selongsong kertas saring. 

5. Pelarut lemak dimasukkan kedalam labu lemak secukupnya. 

6. Selongsong kertas saring yang berisi sampel dimasukkan  pada alat 

ekstraksi soxhlet. 

7. Labu lemak dipanaskan dan diekstraksi 3-4 jam (5-6 x siklus). 

8. Labu lemak dikeringkan pada oven dengan suhu 105
o
C sampai berat 

konstan. 

9. Labu lemak didinginkan pada desikator selama 30 menit dan ditimbang. 

10. Kadar lemak dihitung. 
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Rumus :  

Kadar lemak = 
           

            
        

3.9.8 Uji Kadar Gula Total Metode Antrhone (Sudarmadji, 2003) 

3.9.8.1 Pembuatan Kurva Standart 

1. Larutan glukosa standart dipipet ke dalam tabung reaksi 0,0 (blanko) ; 0,2 

; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1 ml. Pereaksi Anthrone ditambakan dengan cepat 

sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. 

2. Tabung reaksi ditutup dan dicampur rata. 

3. Tabung reaksi ditempatkan dalam waterbath 100
o
C selama 12 menit 

(direndam dalam air mendidih) 

4. Tabung reaksi didinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

5. Larutan sampel dituang dalam kuvet dan dibaca absorbansinya pada 630 

nm. 

6. Absorbansi dan mg glukosa dibuat hubungan melalui grafik. 

3.9.8.2 Penetapan Gula Pada Sampel 

1. Persiapam sampel untuk penetapan gula 

a. Sampel diencerkan sebanyak 25 ml dengan aquades sebanyak 200 

ml kemudian ditambahkan 2 gram CaCO3 dan larutan di gojog-

gojog supaya homogen. 

b. Sampel dididihkan selama 30 menit di pendingin balik. 

c. Sampel didinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

d. Pb asetat ditambahkan sampai jernih. 

e. Sampel disaring dengan penyaring vakum. 
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f. Filtrat diambil dan ditambahkan Na Oksalat lalu dibiarkan 

mengendap. 

g. Sampel disaring kembali dengan penyaring vakum. 

2. Sampel dimasukkan sebanyak 1 ml (dari persiapan sampel) ke dalam 

tabung reaksi. 

3. Tabung reaksi ditutup dan dicampur rata. 

4. Tabung reaksi ditempatkan dalam waterbath  100
o
C selama 12 menit 

(direndam dalam air mendidih). 

5. Tabung reaksi didinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir. 

6. Larutan sampel dituang dalam kuvet dan membaca absorbansinya pada 

630 nm. 

7. Konsentrasi total gula ditentukan dengan menghubungkan kurva standart. 

Rumus : 

                 
                             

        
        

3.9.9 Pengukuran Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Selvi et al, 2003) 

1. Larutan DPPH dibuat dengan cara mengambil 2 mg DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) dan ditambahkan etanol 10 mL kemudian dimasukkan 

dalam botol, dikocok dan disimpan dalam kulkas. 

2. Sampel diambil sebanyak 1 ml dan ditambahkan 9 ml etanol kemudian 

sentrifuse 10 menit dengan kecepatan 4000 rpm. 

3. Filtrat diambil sebanyak 4 mL dan ditambahkan 1 ml larutan DPPH (1,1-

difenil-2-pikrilhidrazil) yang sudah dibuat. 
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4. Larutan didiamkan selama 10 menit hingga berubah warna menjadi 

kuning. 

5. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektrofotometer. 

6. Aktivitas antioksidan diitung dengan rumus : 

             
                 

                 
        

3.9.10 Uji kadar protein Lowry (Sudarmadji, et al, 1984) 

3.9.10.1 Pembuatan Pereaksi 

1. Natrium Karbonat 2% dituang dalam larutan NaOH 0,1 N. 

2. Tembaga Sulfat 0,5% dituang dalam larutan Na.K tartrat 1%. 

3. Pereaksi (1) sebanyak 50 ml dicampur dengan pereaksi (2) sebanyak 1 ml. 

4. Pereaksi Folin Ciocalteau (pereaksi Fenol) dilarutkan dengan air 1:1 

sebelum digunakan. 

5. Larutan protein standar 0,25 mg/mL. 

3.9.10.2 Pembuatan kurva standar BSA 

1. Protein standart dimasukkan kedalam tabung reaksi : blanko (0); 0,1; 0,2; 

0,4; 0,6; 0,8; 1,0 ml. Ditambahkan air sampai volume total masing-masing 

4 ml kedalam masing-masing tabung reaksi 

2. Masing masing tabung reaksi ditambahkan 5,5ml pereaksi (3), dicampur 

merata dan dibiarkan selama 10-15 menit pada suhu kamar. 

3. Pereaksi (4) ditambahkan sebanyak 0,5 ml kedalam masing-masing tabung 

reaksi, dikocok merata dengan cepat sesudah penambahan. 

4. Selama kurang lebih 30 menit dibiarkan sampai warna biru. 
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5. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 650 nm. 

6. Kemudian dibuat kurva standart. 

3.9.10.3 Sampel 

1. Sebanyak 0,1-1 ml sampel dipipet, dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

kemudian diperlukan seperti penetapan standar. 

2. Sampel kemudian dilarutkan dengan 9 ml aquades, kemudian disentrifuse 

selama 10 menit dengan kecepatan 4000rpm. 

3. Larutan sampel disaring dan diambil filtrat sebanyak 1 ml. 

4. Aquades ditambahkan sampai voume total menjadi 4 ml. 

5. Pereaksi ditambahkan sebanyak 5,5ml (3) kedalam sampel, dicampur 

merata dan dibiarkan selama 10-15 menit. 

6. Pereaksi (4) sebanyak 0,5 ml ditambahkan kedalam sampel, dikocok 

merata dengan cepat. 

7. Larutan didiamkan selama 30 menit sampai warna biru. 

8. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 650 nm. 

9. Protein dihitung dengan kurva standart yang sudah dibuat. 

3.9.11 Uji Kadar Lemak Hidrolisis Asam (Modifikasi AOAC, 2005) 

1. Sampel sebanyak 2 g dimasukkan kedalam erlenmeyer. 

2. Etanol 96% sebanyak 4 ml dan HCl ditambahkan. 

3. Larutan sampel diaduk dengan waterbath shaker pada suhu 70
o
C selama 

40 menit. 

4. Erlenmeyer didinginkan kemudian ditambahkkan 10 ml etanol 96% dan 

petrolium benzene 25 ml. 

5. Larutan dikocok hingga merata. 
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6. Terdapat 2 lapisan jernih dan keruh, kemudian diambil filtrat jernih. 

7. Supernatan dituang ke cawan keramik. 

8. Cawan dioven selama 1 jam. 

9. Cawan didinginkan dalam desikator hingga berat konstan lalu ditimbang 

berat akhir. 

10. Rumus perhitungan : 

                   
                      

           
        

3.9.12 Uji Organoleptik (Akhtar, 2010) 

Uji mutu sensori (organoleptik) dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesukaan dan penerimaan panelis terhadap formulasi sari kedelai dengan berbagai 

jenis formula. Uji mutu sensori dilakukan melalui uji hedonik (tingkat kesukaan) 

yang mengindikasikan pilihan kesukaan atau penerimaan suatu produk. Parameter 

uji yang digunakan yaitu parameter warna, aroma, dan rasa. Pengujian dilakukan 

terhadap 20 orang panelis agak terlatih, yaitu panelis yang bukan ahli namun telah 

dilatih untuk mengenali ciri-ciri organoleptik. Pengujian dilakukan dalam sebuah 

kuesioner dengan menggunakan skala hedonik yang berkisar antara 1 sampai 5 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 8. Skor Organoleptik 

No Skor Warna Skor Aroma Skor Rasa 

1 Sangat tidak menarik Sangat langu Sangat tidak enak 

2 Tidak menarik Langu Tidak enak 

3 Cukup menarik Agak langu Cukup enak 

4 Menarik Tidak langu Enak 

5 Sangat menarik Sangat tidak langu Sangat enak 
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3.10 Analisa Data  

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan analisis sidik ragam 

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

lanjut dengan menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test) untuk 

perlakuan berbeda nyata. Sedangkan data hasil uji organoleptik dianalisis dengan 

menggunakan uji skala hedonik (Hedonic Scale Test). Untuk perlakuan terbaik 

ditentukan dengan metode uji efektivitas De Garmo et al (1984). 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut : 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil 

2. Memberikan bobot nilai (BV) pada masing-masing variabel sesuai dengan 

kontribusinya dengan angka relatif 0-1. 

3. Menentukan bobot normal (BN) dengan membagi BV dengan jumlah 

semua bobot variabel 

4. Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisa menjadi 2 kelompok 

yaitu (a) variabel yang semakin besar reratanya semakin baik (b) variabel 

yang semakin besar reratanya semakin jelek 

6. Menentukan Nilai Efektifitas (Ne) yaitu: 

   
                              

                              
 

Nilai hasil = Ne x Bobot Normal 

 


