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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 

2020 sampai dengan Juli 2020. 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1  Alat 

Alat yang digunakan dalam proses penelitian yaitu pisau, baskom, blender, 

pengering kabinet, ayakan, mikropipet, pembakar bunsen, korek api, tabung reaksi, 

rak tabung, inkubator Binder-ED 56, timbangan analitik AND Tipe AND 200, 

hotplate, lemari asam, Horizontal Vertical Laminar Airflow tipe LFH-90, autoklaf, 

gunting, batang pengaduk, spatula, plastik, karet, kertas, colour reader tipe CR-10, 

pH meter tipe Lab 875, cawan petri, oven tipe MB6 WTC binder, vortex merk 

Thermo Scientific, pipet tetes, statif, tube, sentrifuse Hettich Mikro 220R, 

thermometer, desikator, cawan porselin, erlenmeyer 100 mL, pipet ukur 1 ml, filler, 

gelas ukur 10 mL, plastik wrap, allumunium foil. 

3.2.2  Bahan 

Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian adalah talas bentul 

dengan umur panen 12 bulan yang diperoleh di pasar Landungsari, starter BAL 

(Bakteri Asam Laktat) yang diperoleh di Laboratorium Agrotek Jogjakarta. Bahan 

baku untuk penelitian respon kimia yaitu aquadest, alkohol, air, tissue, spirtus, blue 

tip. 
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3.3  Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan proses yaitu : 

1. Pembuatan pati 

2. Pembuatan starter 

3. Pembuatan pati fermentasi 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

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

yaitu perbedaan jenis starter (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus) (K) dan faktor II yaitu lama fermentasi (24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 

96 jam) (P), masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian 

dilakukan analisa fisik yang meliputi derajat putih, indeks kelarutan, dan rendemen 

dan analisa kimia yang meliputi kadar air, pH tepung, total padatan terlarut (TPT). 

Tabel 2. Rancangan Percobaan 

Jenis Starter 
Lama 

Fermentasi 

 Ulangan  

1 2 3 

(K1) P1 (24 jam) K1(P1) K1(P1) K1(P1) 

Lactobacillus  P2 (48 jam) K1(P2) K1(P2) K1(P2) 

bulgaricus P3 (72 jam) K1(P3) K1(P3) K1(P3) 

 P4 (96 jam) K1(P4) K1(P4) K1(P4) 

(K2) P1 (24 jam) K2(P1) K2(P1) K2(P1) 

Streptococcus  P2 (48 jam) K2(P2) K2(P2) K2(P2) 

thermophilus P3 (72 jam) K2(P3) K2(P3) K2(P3) 

 P4 (96 jam) K2(P4) K2(P4) K2(P4) 

Keterangan: 

K1(P1) = Starter Lactobacillus bulgaricus 100 µL : Fermentasi 24 jam 

K1(P2) = Starter Lactobacillus bulgaricus 100 µL : Fermentasi 48 jam 

K1(P3) = Starter Lactobacillus bulgaricus 100 µL : Fermentasi 72 jam 

K1(P4) = Starter Lactobacillus bulgaricus 100 µL : Fermentasi 96 jam 

K2(P1) = Starter Streptococcus thermophilus 100 µL : Fermentasi 24 jam 
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K2(P2) = Starter Streptococcus thermophilus 100 µL : Fermentasi 48 jam 

K2(P3) = Starter Streptococcus thermophilus 100 µL : Fermentasi 72 jam 

K2(P4) = Starter Streptococcus thermophilus 100 µL : Fermentasi 96 jam 

3.4 Tahapan Penelitian  

Tahapan dalam pembuatan tepung talas adalah sebagai berikut : 

a. Pemilihan bahan 

Pemilihan talas dengan spesifikasi sebagai berikut: buah talas dipilih yang bebas 

cacat fisik, umur panen 12 bulan, 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 daging yang 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 dari kotoran yang 

menempel. 

d. Pembelahan/Pemotongan 

Pembelahan/pemotongan dilakukan untuk memperkecil volume bahan agar 

mempermudah dalam proses penghalusan. 

e. Perendaman larutan garam  

Talas direndam dalam wadah berisi larutan garam sebanyak 3 gram dalam 160 ml 

aquades selama 10 menit. 
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g. Penghalusan 

Penghalusan ini dilakukan untuk memperkecil ukuran buah menjadi tipis. 

Pemarutan ini dilakukan untuk mempercepat proses pengeringan. 

Alat yang digunakan yaitu blender. 

g. Ekstraksi 

Talas yang sudah diblender kemudian diekstrak dengan menambahkan air hingga 

hasilnya jernih. Tujuan dari ekstraksi ini yaitu untuk memisahkan antara suspensi 

pati dengan serat talas. Suspensi pati yang didapatkan lalu ditampung pada wadah 

pengendapan/toples. 

h.Proses Fermentasi Pati Talas 

Sebanyak 100 gram talas yang telah dikecilkan ukurannya kemudian ditambahkan 

masing-masing starter sesuai faktor penelitian (Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus) dengan konsentrasi yang sama yaitu 0,1% v/v. 

Persiapan starter BAL dimulai dengan menyiapkan kultur aktif BAL kemudian 

dilakukan penyegaran sebagai berikut: sebanyak 0,1 µL dan dimasukkan kedalam 

media MRSB steril kemudian diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam sampai 

keruh. Selanjutnya dilakukan fermentasi dengan lama fermentasi sesuai dengan 

faktor penelitian yaitu lama waktu fermentasi (24 jam, 48 jam, 72 jam dan 96 jam) 

h. Pengeringan 

Setelah dilakukan fermentasi, talas tersebut dikeringkan dengan cabinet dryer pada 

suhu 60°C selama 6 jam.  
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i.  Penggilingan 

Setelah proses pengeringan tahap selanjutnya adalah proses penggilingan. Proses 

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

lembab kembali karena menyerap air dari udara.  

j. Pengayakan 

Pengayakan ini bertujuan untuk mendapatkan butiran yang lebih halus dari pati 

talas. Pengayakan dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah dihancurkan kemudian pati 

talas secara fermentasi diayak dengan ukuran 40 mesh untuk mendapatkan tekstur 

pati yang lebih halus. 
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Gambar 4. Diagram Alir Pati Talas secara Fermentasi (Suprapti, 2002) 

Keterangan: 

 = Input/waste     = Analisa 

 = Proses     = Bahan Baku  

Talas 

Pengupasan Kulit 

Pencucian Air kotor Air bersih 

Pemotongan 

Fermentasi 

(t=24 jam, 48 jam, 72 jam dan 96 jam) 

T:25oC, Kondisi Anaerob) 

Starter BAL 

(0,1% v/v) 

Penirisan 

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

Penggilingan 

Pengayakan  

Pati Talas 

Fermentasi 

Analisa: 

1.Rendemen 

2.Indeks kelarutan 

3.Kadar Air 

4.pH tepung 

5.Total Padatan 

 Terlarut (TPT) 

6.Derajat putih 
 

Perendaman larutan garam 

Penghalusan 

Ekstraksi Serat Talas Suspensi Pati 
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3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Pengujian Sifat Kimia  

1. Analisa Rendemen Tepung (AOAC, 1995) 

1. Berat awal buah talas ditimbang. 

2. Berat akhir tepung talas yang sudah dimodifikasi ditimbang. 

Rumus Perhitungan : 

Rendemen (%) = 
berat akhir 

berat awal
 x 100% 

2. Analisa Indeks Kelarutan Air (Senanayake dkk., 2013) 

1. Sampel ditimbang 0,1 g (A). 

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

yang telah diketahui beratnya. 

3. Sampel diaduk dengan vortek selama 10 detik. 

4. Selanjutnya ditempatkan pada penangas air suhu 85oC 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. Supernatan diletakkan dalam cawan petri yang telah diketahui beratnya (B). 

7. Cawan petri dikeringkan pada oven suhu 105oC sampai berat konstan, kemudian 

ditimbang (C). 

Rumus Perhitungan: 

Indeks Kelarutan dalam air (%) = 
(C−B) 

A
x 100% 
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3. 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 100oc selama 3-5 

jam. 

3. Kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. 

4. Sampel dipanaskan kembali dalam oven selama 30 menit serta didinginkan 

dalam desikator dan ditimbang. 

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

kurang dari 0,2 mg). 

Rumus Perhitungan : 

Kadar air  (%) = 
berat awal−berat akhir 

berat bahan awal
 x 100% 

4. 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 talas modifikasi yang sudah dilarutkan dengan 

aquades dengan perbandingan 1 : 10. 
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5. Analisa Total Padatan Terlarut (Sudarmadji., 1997) 

1. Sample diencerkan dengan akuades dengan perbandingan 1:3. 

2. Sample ditetes pada prisma refraktometer dan kemudian dibiarkan selama 1 

menit untuk mencapai temperatur yang dikehendaki (27°C). 

3. Batas gelap dan batas terang diatur dengan tepat dan jelas berada ditengah lensa. 

3.5.2 Pengujian Sifat Fisik  

1. Analisa Fisik Derajat Putih (AOAC, 1995) 

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. 

6. Hasil yang diperoleh dicatat. 

Rumus Perhitungan: 

Derajat Putih (ΔE)= 100 – [(100-L*)2 + a2 +b2]1/2 

3.6 Analisa Data  

Penelitian ini menggunakan rancangan pola tersarang (nested) dan data 

pengamatan analisis kimia dan fisik, dianalisis menggunakan ANOVA (Analysis of 

Variance) untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan jenis starter (Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus) dan lama fermentasi (24 jam, 48 jam, 

72 jam dan 96 jam) Apabila hasil analisa menunjukkan pengaruh nyata, maka jika 

ada interaksi antar faktor dilanjutkan dengan uji Tukey untuk perlakuan berbeda 

nyata α = 5%. 

 


