
  

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober sampai Februari 2014, dengan 

tahapan kegiatan, yaitu : bahan baku berupa singkong yang dijadikan bubur 

singkong, pembuatan tepung mokaf, dan karakteristik tepung mokaf yang 

dilakukan di Laboratorium Kimia Polimer Biomassa Terpadu Universitas 

Lampung. 

B. Alat dan Bahan 

Peralatan yang dibutuhkan adalah alat gelas, orbital shaker, pH meter, laminar air 

flow, neraca digital, autoclave, shaker incubator, oven,  Cutter, Viscotester 

(HAAKE 550), Thermogravimetric Analisis (TGA) SSI TG/DTA 7300. 

Bahan yang dibutuhkan adalah singkong varietas adira 1, Lactobacilus plantarum 

(PAU UGM) , MRS Broth (Merck), natrium sitrat 2 M, Skim milk powder 

(Oxoid). 
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C. Prosedur Penelitian 

1. Pembuatan Stok Kultur 

Stok kultur Lactobacillus plantarum yang didapatkan dari PAU UGM dilakukan 

pembuatan stok kultur yang baru. Stok kultur yang baru dibuat agar dapat aktif 

dalam jangka waktu yang lama sehingga saat proses pembuatan inokulum tepung 

mokaf dapat digunakan beberapa kali dalam waktu yang berbeda. Media stok 

kultur dibuat dengan mencampukan larutan 5 mL gliserol 20% dan 5 mL skim 

milk 10% didalam botol ukuran 50 mL. Penambahan gliserol 20% dilakukan agar 

dapat melindungi aktivitas antimikroba dengan cara meningkatkan stabilitas 

struktur protein mikroba sehingga dapat mencegah protein dari proses termal dan 

agregasi. Larutan skim milk 10% sebagai tambahan nutrisi.  

Inokulasi pada media MRS broth dari stok kultur awal dan disimpan didalam 

shaker incubator dengan kecepatan 100 rpm pada temperatur 37 
o
C selama 24 

jam. Media tersebut menjadi keruh yang membuktikan bahwa telah berkembang 

mikroorganisme berupa lactobacillus plantarum. Kemudian media tersebut 

dicampurkan dengan 10 mL larutan media kultur yang baru (skim milk 10% dan 

gliserol 20%) yang sudah disterilasasi dan dimasukkan kedalam shaker incubator 

selama 24 jam. Setelah 24 jam, stok kultur yang baru tersebut disimpan pada 

temperatur -10 
o
C. 

2. Pembuatan Inokulum 

Pembuatan inokulum tepung mokaf dilakukan dengan menginokulasi 5 mL media 

MRS broth yang sudah disterilisasi dari stok kultur yang baru dan disimpan 
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didalam shaker incubator dengan kecepatan 100 rpm pada temperatur 37 
o
C 

selama 24 jam. Setelah 24 jam, media tersebut terlihat lebih keruh dibandingkan 

media sebelum diinokulasi, kemudian dicampurkan dengan larutan skim milk 10% 

dan disimpan didalam shaker incubator dengan kecepatan 100 rpm pada 

temperatur 37 
o
C selama 24 jam sebagai inokulum tepung mokaf. 

3. Pembuatan Bubur Singkong 

 

Singkong yang dipilh yaitu singkong varietas adira 1, karena umbinya berwarna 

putih dan masih segar, maksimal singkong yang akan digunakan 3 hari setelah 

panen. Pada proses pembuatan bubur singkong, singkong yang telah dikupas 

kulitnya dan umbinya sudah dibersihkan dari kotoran diparut. Umbi singkong 

harus bersih agar tepung mokaf yang dihasilkan menjadi lebih baik dan berwana 

putih. Singkong yang sudah diparut ditimbang 500 mg dan dimasukkan kedalam 

sebuah toples berukuran 2 L. Kemudian ditambahkan 500 mL air dan diaduk 

sampai merata. Penambahan air 500 mL agar bubur singkong tidak terlalu kental 

dan juga tidak terlalu encer, sehingga bubur singkong dapat lebih merata dalam 

proses pengadukan. Warna bubur singkong akan terlihat kekuning-kuningan, 

walaupun singkong yang digunakan adalah singkong yang umbinya berwarna 

putih. Penyebab warna kuning pada bubur singkong adalah kadar β-karoten pada 

singkong (Akinwale, 2010). 

4. Proses Pembuatan Tepung Mokaf 

 

Pembuatan tepung mokaf dilakukan dengan memodifikasi bubur singkong melalui  

metode fermentasi menggunakan mikroorganisme Lactobacilus plantarum. Proses 
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pembuatan tepung mokaf terdiri dari tiga proses utama, yaitu : proses persiapan 

(bahan baku dan inokulum), proses fermentasi, dan  proses penepungan.  Diagram 

alir proses pembuatan tepung mokaf disajikan pada Lampiran 2. 

Pada proses fermentasi terdapat tiga variasi untuk menentukan variable optimum, 

yaitu Penentuan : kondisi inokulum optimum, waktu fermentasi optimum, dan pH 

fermentasi optimum. Pada saat proses fermentasi sudah dilakukan, dilakukan 

proses penepungan sampai menjadi bentuk tepung dengan ukuran 80 µm. Tepung 

tersebut dikarakterisasi menggunakan viscotester dan  TGA untuk mendapatkan 

hasil karekteristik tepung mokaf yang mendekati karakteristik tepung terigu. 

a. Penentuan Kondisi Inokulum Optimum  

Pada tahap ini, yang menjadi variabel tetap adalah waktu fermentasi 48 jam, dan 

pH hanya dikontrol agar nilai kisaran pH 4 pada temperatur 28 
o
C.  Variabel yang 

berubah adalah jumlah inokulum  yaitu 5, 10, 15, 20 dan 25 jam.  Kemudian 

karakteristik tepung mokaf diukur dari masing-masing variasi waktu fermentasi 

untuk mendapatkan waktu fermentasi optimum. 

b. Penentuan Waktu Fermentasi Optimum 

 

Pada tahap ini, yang menjadi variabel tetap adalah jumlah inokulum optimum, dan 

pH hanya dikontrol agar nilai kisaran pH 4 pada temperatur 48 
o
C.  Variabel yang 

berubah adalah waktu fermentasi yaitu 24, 48, 72 dan 96 jam.  Kemudian 

karakteristik tepung mokaf diukur dari masing-masing variasi waktu fermentasi 

untuk mendapatkan waktu fermentasi optimum. 
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c. Penentuan pH Fermentasi Optimum 

 

Pada tahap ini, yang menjadi variabel tetap adalah jumlah inokulum optimum dan 

waktu fermetasi optimum. Variabel yang berubah adalah pH fermentasi yaitu 4,4; 

5; dan 5 pada temperatur 48 
o
C.  Kemudian karakteristik tepung mokaf diukur dari 

masing-masing variasi waktu fermentasi untuk mendapatkan waktu fermentasi 

optimum. 

D. Karakteristik Tepung Mokaf 

 

1. Viskositas  

Viskositas diukur menggunakan viscotester (HAAKE 550) pada temperatur 

pemanasan 30 sampai 95 
o
C dengan shear rate 500 s

-1
.  Sampel sebesar 10 g  

dicampur dengan air distilat sebanyak 100 mL dan diaduk sampai rata, kemudian 

dimasukkan dalam wadah tipe SV DIN yang tersedia pada alat viscotester.  

2. Penurunan Persen Berat 

Penurunan persen berat diukur menggunakan TGA pada temperatur pemanasan 

25 sampai 600 
o
C dengan laju pemanasan 5 

o
C/menit. Sampel sebesar 5 mg 

dimasukkan kedalam pan platina yang sudah tersedia, kemudian dimasukkan 

kedalam alat TGA yang sudah tersedia tempat penyimpanan pan tersebut. 

3. Analisa Kadar Pati 

kadar pati diukur dengan metode AOAC (1984).  Dua gram tepung mokaf 

ditambah dengan 15 mL akuades, kemudian di sentrifius dengan kecepatan 3000 
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rpm selama 15 menit, lalu disaring dengan kertas saring.  Endapan dicuci dengan 

akuades sampai filtrat 100 mL dan dipindahkan dalam erlenmeyer 250 mL, 

kemudian dicuci dengan 200 mL akuades serta ditambahkan HCl 25% sebanyak 

20 mL, lalu diautoklaf pada temperatur 121
o
C selama 15 menit, lalu didinginkan.  

Dititrasi dengan NaOH 45 % (warna pink berubah menjadi lebih muda), 

kemudian ditambahkan akuades sampai volume 250 mL dan disaring.  Sebelum 

penentuan kadar pati sampel, terlebih dahulu dibuat kurva standar dengan 

membuat larutan glukosa standar (1 g glukosa anhidrat/ 100 mL air). Dari larutan 

glukosa standar tersebut dilakukan 5 pengenceran sehingga diperoleh larutan 

glukosa dengan konsentrasi: 2, 4, 6, 8 dan 10/100 mL.  Sebanyak 6 buah tabung 

reaksi bersih, masing-masing diisi dengan 1 mL larutan glukosa standar tersebut 

dan satu tabung diisi 1 mL sebagai blanko. Kemudian ditambahkan fenol 5% 

sebanyak 1 mL ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan H2SO4 pekat sebanyak 5 

mL.  Kemudian dipanaskan dengan penangas air pada temperatur 30 
o
C selama 20 

menit. Kurva standar dibuat dengan cara menghubungkan antara konsentrasi 

glukosa dengan OD (Optical Density).  Optical Density (OD) masing-masing 

larutan tersebut dibaca pada panjang gelombang 490 nm. 

Penentuan kadar pati sampel dilakukan seperti cara penentuan kurva standar 

glukosa.  Filtrat yang telah diperoleh dilakukan pengenceran 200 kali terlebih 

dahulu pada setiap sampel, yaitu diambil 0,5 mL filtrat ditambahkan 100 mL 

akuades ke dalam labu takar 100 mL. Larutan tersebut diambil 1 mL dan 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 mL fenol dan 5 mL H2SO4. 

Lalu didiamkan dalam waterbath pada temperatur 30
o
C selama 20 menit.  Adapun 

rumus kadar pati sebagai berikut : 
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           ( )  
         

 
     

Keterangan : 

A = Absorbansi sampel yang telah distandarisasi oleh kurva standar 

C = Konsentrasi larutan sampel 

V = Volume sampel (mL) 

m = Berat tepung mokaf (gram) 

0,9 = Faktor konversi yang diperoleh dari perbandingan berat molekul pati 

dengan jumlah molekul gula reduksi yang dihasilkan 

4. Analisa Kadar Amilosa dan Amilopektin 

Sampel sebesar 100 mg dicampur dengan 1 mL etanol dan 10 mL NaOH 1 N, 

kemudian didiamkan selama satu malam, setelah itu ditambahkan NaOH 1 N 

sampai volume 100 mL. Diambil 2,5 mL dari ekstrak untuk ditambahkan 20 mL 

air distilasi dan 3 tetes phenolphthalein.  Kemudian dititrasi dengan HCL 0,1 N 

sampai warna pada larutan ekstrak menghilang.  Iodin sebesar 1 mL ditambahkan 

dan air distilasi juga ditambahkan sampai pada volume 50 mL dan larutan tersebut 

diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nm. 

Larutan standar dibuat seperti pada persiapan sampel.  Diambil 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 

dan 1 mL larutan standar untuk diukur menggunakan spektrofotometer pada 

panjang gelombang 620 nm. Kemudian dibuat grafik hubungan antara konsentrasi 

dengan nilai absorban.  Sampel yang telah diukur dibandingkan dengan grafik dari 

larutan standar tersebut. Kadar Amilopektin dihitung melului pengurang kadar 

pati dengan kadar amilosa. 


