
 

 

 

 

 

III. BAHAN DAN METODE 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Balai Riset dan Standardisasi Industri 

Lampung, Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian, Laboratoriun Analisis Hasil 

Pertanian,  dan Laboratorium Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Lampung. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 

sampai November 2012.  

3.2. Alat dan Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah jagung pipil kering 

varietas hibrida DK yang diperoleh dari petani di daerah Pringsewu, aquades, 

Ca(OH)2,  CMC, garam, serta bahan-bahan kimia untuk analisis kimia, kandungan 

polisakarida non pati, dan kehilangan padatan akibat pemasakan (KPAP). 

Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah baskom, hammermill, kompor, loyang, 

mincer, mixer, panci, pengukus, pencetak mie, timbangan, serta alat uji 

organoleptik, alat analisis proksimat komponen kimia, alat analisis polisakarida 

non pati, dan alat analisis kehilangan padatan akibat pemasakan (KPAP). 
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3.3. Metode Penelitian 

Penelitian disusun dalam Rancangan Acak Kelompok Lengkap (RAKL) dengan 

lima kali ulangan. Perlakuan yang dilakukan adalah perlakuan tunggal yaitu lama 

perendaman jagung pada proses nikstamalisasi pembuatan tepung jagung yang 

terdiri dari kontrol (0 jam), 8 jam, 16 jam, 24 jam, dan 32 jam. Tepung jagung 

dari setiap perlakuan dibuat menjadi produk mie kering dan mie basah kemudian  

dilakukan uji organoleptik. Data organoleptik kemudian diuji kesamaan ragam 

datanya dengan uji Bartlett dan kemenambahan data diuji dengan uji Tukey. 

Selanjutnya, data dianalisis dengan sidik ragam untuk mendapatkan penduga 

ragam galat dan uji signifikasi untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

antar perlakuan, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan uji BNT dengan 

taraf nyata 1% atau 5%. Hasil terbaik dari uji organoleptik mie kering selanjutnya 

dianalisis kadar proksimat, kehilangan padatan akibat pemasakan (KPAP), 

kandungan serat pangan,  serta kandungan poliskarida non pati. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Tepung Jagung 

Pembuatan tepung jagung melalui proses nikstamalisasi dilakukan menurut 

Moriera et al. (1997) dengan modifikasi. Sebanyak 2 kg jagung pipil kering 

dimasukkan ke dalam panci berisi 6 liter air dan 20 g Ca(OH)2 mendidih selama 

30 menit. Proses pemasakan akan melunakkan biji jagung dan melepaskan 

perikarp jagung. Tahap selanjutnya adalah perendaman dalam air perebus sesuai 

dengan perlakuan yaitu 8, 16, 24, dan 32 jam. Perlakuan kontrol atau 0 jam 
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dilakukan dengan merendam biji jagung  dalam air selama 4 jam sebelum dibuat 

menjadi tepung. Perendaman akan membuat biji jagung menjadi lunak dan terjadi 

penyerapan air dan kalsium ke dalam biji jagung. Proses dilanjutkan dengan 

mencuci biji jagung hingga bersih untuk menghilangkan sisa kapur dan perikarp 

yang terlepas, selanjutnya biji jagung ditiriskan. Jagung yang telah dicuci 

kemudian digiling kasar dengan menggunakan mincer (kecepatan ± 50g/menit) 

agar ukurannya menjadi lebih kecil sehingga dapat memudahkan proses 

pengeringan. Setelah itu dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60
0
C 

selama 24 jam. Jagung digiling kembali dengan menggunakan hammermill 

(kecepatan ± 100g/0,2 menit) untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil, 

kemudian diayak dengan saringan berukuran 80 mesh untuk memperoleh tepung 

dengan ukuran yang seragam.. Diagram alir proses pembuatan tepung kontrol 

dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan digram alir proses pembuatan tepung 

jagung nikstamalisasi dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan tepung jagung perlakuan 0 jam 

Jagung pipil 2 kg 

Tepung Jagung 

Perendaman dengan air selama 4 jam 

 

Penggilingan dengan mincer (± 50g/menit)  

 
Pengeringan oven 60

0
C 24 jam 

 

Pengayakan dengan saringan 80 mesh 

 

Penggilingan dengan hammermill (± 100g/0,2 menit) 

50g/menit)  
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Gambar 3. Diagram alir pembuatan tepung jagung perlakuan  

8, 16, 24, dan 32 jam 

Sumber: Moriera et al. (1997) 

 

 

3.4.2. Pembuatan Mie Jagung  

Pembuatan mie jagung dibuat dengan formulasi berdasarkan pembuatan mie 

jagung instan oleh Juniawati (2003) yaitu perbandingan antara tepung jagung 

dengan air adalah 1:1. Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan mie 

adalah garam dan CMC dengan konsentrasi masing-masing sebesar 2 %. 

Penambahan garam dilakukan untuk memberikan rasa pada mie, memperkuat 

tekstur mie, dan mengikat air. Sedangkan, penambahan CMC dilakukan untuk 

dapat meningkatkan kehalusan dan kekenyalan mie.  

Jagung pipil 2 kg 

Tepung Jagung Nikstamal 

Pemasakan dengan 6 L air dan 20 g Ca(OH)2 mendidih selama 30 menit 

 
Perendaman dengan air rebusan selama 8, 16, 24, dan 32 jam 

 

Pencucian sampai bersih 

 

Pengeringan 

 

Pengayakan dengan saringan 80 mesh 

 

Penggilingan dengan mincer (± 50g/menit)  

 

Penggilingan dengan hammermill (± 100g/0,2menit)  
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Tahapan pembuatan mie yang pertama ialah tahapan pencampuran bahan. 

Pencampuran bahan dilakukan dengan menambahkan setengah bagian air yaitu 50 

ml ke dalam 100 g tepung jagung yang telah ditambahkan garam dan CMC. 

Bahan dicampurkan dengan menggunakan mixer selama 5 menit, agar air dapat 

tercampur rata. Kemudian, dilakukan pengukusan pertama pada suhu 90-100 
0
C 

selama selama 15 menit. Pengukusan pertama dilakukan untuk menggelatinisasi 

sebagian pati sehingga dapat membentuk masa adonan yang lunak, kohesif cukup 

elastis namun tidak lengket sehingga mudah dibentuk menjadi lembaran mie.  

Hasil pengukusan pertama selanjutnya diuleni dengan ditambahkan setengah 

bagian air yaitu 50 ml yang tersisa. Adonan yang telah terbentuk, dipressing 

sampai membentuk lembaran kemudian dicetak menjadi untaian mie. Mie hasil 

pengukusan pertama tidak dapat langsung dikeringkan, karena mie dapat hancur 

ketika dimasak. Untaian mie dikukus kembali pada suhu 90-100 
0
C selama 30 

menit untuk melanjutkan proses gelatinisasi dan mematangkan mie. Mie hasil 

pengukusan kedua, direndam dalam air dingin dengan perbandingan mie dan air 1: 

¾ selama 1 menit agar mie tidak lengket, kemudian ditiriskan. Mie selanjutnya 

dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 55 
0
C selama 24 jam. 

Pengeringan mie dilakukan agar mie lebih tahan lama disimpan sehingga 

memudahkan dalam melakukan analisis. Mie dalam bentuk basah dapat diperoleh 

langsung setelah pengukusan kedua dan perendaman dalam air dingin dan tidak 

perlu dilakukan pengeringan. Diagram alir pembuatan mie jagung kering dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

 



24 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Mie Jagung 

 

3.5. Pengamatan 

3.5.1. Uji Organoleptik 

Pengamatan mengenai sifat organoleptik meliputi tingkat elatisitas, rasa, warna, 

elongasi, dan penerimaan keseluruhan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan 

Pencampuran 100 g tepung jagung, 2% garam, 2% CMC, dan 50ml air 

Pencampuran 

selama 5 menit 

Pengukusan I 

Suhu 100
0
C selama 15 menit 

Pengukusan II 

Suhu 100
0
C selama 15 menit 

Pengadonan dengan penambahan 50 ml air sampai kalis 

Pengepresan dan pencetakan menjadi mie 

Perendaman dalam air dingin 

selama 1 menit (1: ¾) 

Pengeringan dengan oven 

suhu 50
0
C selama 24 jam 

Mie Kering 

(ka ± 13-14%) 

Mie Basah 

(ka ± 60% 
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20 orang panelis. Pengujian dibagi menjadi dua berdasarkan sampel yang 

disajikan. Sampel pertama, yaitu mie kering dari tepung jagung sesuai perlakuan  

yang akan diuji dengan uji skoring untuk warna, dan uji hedonik untuk 

penerimaan keseluruhan. Sampel kedua, yaitu mie basah, yaitu mie jagung tanpa 

melalui proses pengeringan yang akan diuji dengan uji skoring untuk elastisitas, 

rasa, serta warna, dan uji hedonik untuk elongasi, dan penerimaan keseluruhan. 

Kuesioner penilaian sampel mie kering dan mie kering yang telah dimasak dapat 

dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Petunjuk penilaian sampel mie kering 

Nama  : 

Tanggal: 

 

Dihadapan Anda disajikan 5 sampel mie jagung kering berkode. Anda diminta 

untuk memberi respon berupa skor pada setiap sampel sesuai dengan respon 

yang anda rasakan. 

Kode 

Sampel 

Warna Penerimaan 

Keseluruhan 

Keterangan 

743    

712    

983    

679    

349    

     
Keterangan untuk penilaian: 

Warna: Penerimaan Keseluruhan: 

5. Putih kekuningan 5. Sangat suka 

4. Agak kuning 4. Suka 

3. Kuning 3. Agak suka 

2. Agak kecoklatan 2. Tidak suka 

1. Coklat 1. Tidak suka 
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Gambar 6. Petunjuk penilaian sampel mie basah 

 

 

 

Nama  : 

Tanggal: 

 

Dihadapan Anda disajikan 5 sampel mie jagung basah berkode. Anda diminta 

untuk memberi respon berupa skor pada setiap sampel sesuai dengan respon 

yang anda rasakan. 

 

Kode Elastisitas Rasa Elongasi Warna Penerimaan 

Keseluruhan 

Keterangan 

743       

712       

983       

679       

349       

 

Keterangan Penilaian: 

Elastisitas (dilihat dari tingkat kemudahan mie digulung dan kemudahan 

patahnya): 

5. Sangat elastis 

4. Elastis 

3. Agak elastis 

2. Tidak Elastis 

1. Sangat tidak elastis 

 

Warna:  

5. Putih kekuningan   

4. Agak kuning  

3. Kuning  

2. Agak Kecoklatan   

1.Coklat   

 

Elongasi (penambahan panjang), penerimaan keseluruhan, dan rasa: 

5. Sangat suka 

4. Suka 

3. Agak suka 

2. Tidak suka 

1. Sangat tidak suka 
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3.5.2. Analisis Kimia dan Proksimat 

3.5.2.1. Kadar Air 

Penentuan kadar air dilakukan dengan cara sebanyak 5 g sampel yang telah 

dihaluskan, ditimbang, dan dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui 

beratnya kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 
0
C selama 5 

jam. Selanjutnya didinginkan kembali dalam desikator dan ditimbang. 

Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan 

berturut-turut kurang dari 0,02 mg) (AOAC, 1995).  

Kadar air dapat dihitung dengan rumus: 

 

Keterangan: 

A = Berat cawan dan sampel sebelum dikeringkan (g) 

B = Berat cawan dan sampel setelah dikeringkan (g) 

C = Berat sampel sebelum dikeringkan 

 

3.5.2.2. Kadar Abu 

Prosedur penentuan kadar abu dilakukan terlebih dahulu mengeringkan cawan 

porselin di dalam oven pada suhu 105
0
C selama 1 jam, kemudian didinginkan 

di dalam desikator selama 15 menit. Cawan ditimbang dan dicatat berat 

kosongnya. Sampel ditimbang sebanyak 5 g, lalu ditempatkan pada cawan. 

Kemudian cawan berisi sampel diabukan pada tanur bersuhu 700-800 
0
C 

selama 2-3 jam atau sampai abu berwarna putih. Dinginkan dalam desikator 

selama 30 menit, lalu timbang dan catat beratnya (AOAC, 1995). 
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Kadar abu dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

3.5.2.3. Kadar Lemak 

Penentuan kadar lemak diawali dengan mengeringkan labu dalam oven 

bersuhu 105
0
C selama 1 jam, kemudian didinginkan di dalam desikator selama 

15 menit dan ditimbang beratnya beserta beberapa labu didih di dalamnya. 

Sampel yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 10 g, lalu ditempatkan pada 

kertas pembungkus. Sampel yang telah dibungkus kemudian dimasukkan ke 

dalam alat ekstraksi yang telah dipasang bersama labu yang telah berisi pelarut 

heksana dan direfluks selama 2-3 jam kemudian dilanjutkan dengan proses 

destilasi untuk memisahkan pelarut heksana. Labu berisi lemak kemudian 

dikeringkan di dalam oven bersuhu 105
0
C selama 1 jam dan didinginkan di 

dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang dan catat beratnya 

(AOAC, 1995). 

Kadar lemak dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

3.5.2.4. Kadar Protein 

Penentuan kadar protein diawali dengan menimbang sampel sebanyak 0,2 g 

dan diletakkan dalam labu dekstruksi. Selanjutnya ditambahkan 1 g selenium 

dan 12 ml H2SO4 pekat. Sampel didekstruksi dengan alat dekstruksi pada suhu 

400
0
C selama 1 jam. Sampel didinginkan dan dipindahkan ke dalam labu takar, 

lalu ditambahkan aquades sampai volume menjadi 100 ml. Sebanyak 10 ml 
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sampel dari labu takar diambil dan dimasukkan ke dalam labu destilasi. 

Kemudian ditambahkan H3BO4 4% sebanyak 25 ml ke dalam labu takar berisi 

sampel dan ke dalam erlenmeyer serta diteteskan indikator ke dalam masing-

masing labu, kemudian dipasang pada alat destilasi. Proses destilasi dilakukan 

dengan menggunakan NaOH 40%. Hasil destilasi kemudian dititrasi dengan 

larutan HCl 0,0968 N (AOAC, 1995). 

Rumus perhitungan kadar protein adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

3.5.2.5. Kadar Karbohidrat 

Perhitungan kadar karbohidrat dapat dilakukan dengan rumus: 

 

Keterangan: 

P  = kadar protein 

KA  = kadar air 

A  = kadar abu 

L   = kadar lemak 

 

3.5.3. Analisis Polisakarida Non Pati  

Analisis diawali dengan menimbang sampel sebanyak 10 g, kemudian 

disuspensikan dalam 200 ml aquades. Selanjutnya, suspensi sampel dipanaskan 

pada suhu 100
0
C selama 20 menit. Sampel didinginkan sampai suhu 60

0
C 

kemudian ditambahkan enzim α-amilase sebanyak 0,5 ml. Selanjutnya, sampel 

yang telah ditambahkan enzim diinkubasi pada shaker waterbath dengan suhu 
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60
0
C selama 30 menit. Kemudian sampel disaring dengan kain saring. Residu 

dicuci berturut-turut dengan metanol dan aseton. Residu sampel dibiarkan 

mengering dan kemudian ditimbang  (Noda et al., 1994 ). 

Rumus Perhitungan Polisaarida Non Pati: 

 

 

3.5.4. Analisis Kehilangan Padatan Akibat Pemasakan 

Penentuan KPAP dilakukan dengan cara merebus 5 gram mi dalam 150 ml air. 

Setelah mencapai waktu optimum perebusan, mi direndam air dingin dan 

kemudian ditiriskan. Mi kemudian ditimbang dan dikeringkan pada suhu 100°C 

sampai beratnya konstan, lalu ditimbang kembali (Oh et al., 1985). 

 KPAP dihitung dengan rumus berikut: 

 

 

 

 

 


