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 III.  METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

A.  Tempat dan Waktu Penelitian 
 
 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium THP Unila, Laboratorium THP 

Politeknik Negeri Lampung dan  Laboratorium Analisis Politeknik Negeri 

Lampung. Analisis dilakukan di Laboratoium Analisis Flavor Balai Besar 

Penelitian Tanaman Padi Sukamandi Kab. Subang Jawa Barat, Laboratorium 

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen, Cimanggu Bogor dan 

Laboratorium Sentral Universitas Negeri Malang. Penelitian dilaksanakan pada 

bulan Maret – Desember 2013. 

 

B.  Alat dan Bahan 
 
 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah single rotary drum cooker 

(hasil modifikasi di laboratorium), ayakan standar Tyler 80 mesh, alat sawut, alat 

penepung tipe hammer mill, cabinet dryer, spektrofotometer Kruss Optronic 

Germany single beam, spektrofotometer UV-Vis merk HACH DR/2010, 

timbangan analitik, oven, desikator, tanur, sokhlet, vortex dan centrifuge, 

polarized light microscope, texture analyzer CT-03, Gas Chromatography, SEM-

EDX (Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive X-Ray) Merk : FEI 

type Inspect S50, Mass Spectrophotometry (GC-MS) GC Agilent 7890A, MS 

Agilent 5975 C inert XL EI/CI with Triple-Axis Detector, Bomb Calorimeter 

PARR 1341, Texture Analyzer CT-03 (merek Brookfield). cawan, gelas piala, 

botol timbang, Erlenmeyer dan gelas ukur. 
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Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ubi jalar ungu yang 

diperoleh dari Balai Pelatihan Pertanian Propinsi (BPP) Lampung. Bahan-bahan 

kimia (aquades, HCl, NaOH, H2SO4, asam sitrat, petroleum benzene, iod, amilum, 

phenolphthalein) dan amylose from potato (Sigma A0512-250 mg).  

 

C.  Metode Penelitian 

 
 

Penelitian berupa faktor tunggal, disusun dalam Rancangan Acak Kelompok 

Lengkap (RAKL) dengan empat ulangan. Faktor yang dikaji  adalah  lama 

pemanasan pada suhu 90°C yang terdiri dari 6 taraf yaitu  tanpa pemanasan (L0), 

15 menit (L1), 30 menit (L2), 45 menit (L3), 60 menit (L4), dan 75 menit (L5). 

Data dianalisis dengan sidik ragam untuk mendapat penduga ragam galat dan ada 

tidaknya perbedaan antar perlakuan. Data yang diperoleh dianalisis lebih lanjut 

dengan uji Duncan pada taraf 5 %.  

 

Tepung ubi jalar ungu yang dihasilkan dari semua perlakuan tersebut kemudian 

dilanjutkan dengan aplikasinya pada pembuatan beras tiruan instan . Penentuan 

metode pembuatan beras  tiruan instan dimodifikasi dari penelitian Kusuma 

(2008), dilakukan dengan tahapan pengukusan, pencetakan dan pengeringan.  

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

 
 

1.  Proses Pembuatan Tepung Ubi jalar Ungu  

 

Pembuatan tepung ubi jalar ungu disiapkan dengan tahapan sebagai berikut: satu 

kg (berat ubi jalar ungu untuk tiap satu satuan percobaan) yang telah disortasi, 

dicuci sampai bersih kemudian dikupas. Ubi jalar ungu selanjutnya dilakukan 

penyawutan dengan ketebalan 1 mm menggunakan alat sawut dan dilanjutkan 



27 

 

dengan proses pemanasan menggunakan single rotary drum cooker (hasil 

modifikasi di laboratorium) pada suhu 90
o
C dengan perlakuan tanpa pemanasan 

(L0), pemanasan 15 menit (L1), pemanasan 30 menit (L2), pemanasan 45 menit 

(L3), pemanasan 60 menit (L4) dan pemanasan 75 menit (L5). Setelah 

pemanasan, sampel dikeluarkan untuk dikeringkan dalam pengering kabinet pada 

suhu 60
o
C hingga kadar air mencapai 10%. Penepungan dilakukan setelah sampel 

dingin (sesuai suhu ruang) menggunakan hammer mill, dan diayak menggunakan 

ayakan dengan lubang berukuran 80 mesh (metode ini merupakan pengembangan 

dari Hidayat et al., 2010). Diagram alir proses pembuatan tepung ubi jalar ungu 

dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              Gambar 5. Diagram Alir Proses Pembuatan Tepung Ubi Jalar Ungu                            

Pengering kabinet pada suhu 60
o
C (kadar air mencapai 10%) 

 

Penepungan menggunakan hammer mill 

Pemanasan 90ºC dengan single rotary drum cooker (0, 15, 30, 45, 60, dan 75 menit)  

Penirisan 

 

Penyawutan (ketebalan 1 mm)  

Tepung ubi jalar ungu 

 

 

Pengayakan (80 mesh) 

1 kg ubi jalar ungu setiap perlakuan 

 

Pencucian sampai bersih 

Pengupasan 
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2.  Proses  Pembuatan Beras Tiruan Instan dari Tepung  Ubi  Jalar Ungu     

 

 

Proses pembuatan beras tiruan instan dari tepung ubi jalar ungu diawali dengan 

mencampur tepung ubi jalar ungu hingga homogen dengan cara mengocoknya 

dalam kantung plastik selama beberapa menit. Sebelum ditambahkan air, tepung 

tersebut diayak lagi dengan ayakan tepung agar tidak ada bahan yang masih 

menggumpal. Jumlah air yang ditambahkan sebanyak 100% dari tepung. Proses 

berikutnya adalah pengadukan hingga merata dilanjutkan dengan pemipihan 

menggunakan alat pencetak mie setebal 5 mm kemudian dilakukan pengukusan 

selama 10 menit.  

 

Proses pencetakan beras dilakukan setelah pendinginan dengan cara diangin-

anginkan, selanjutnya dilakukan pengovenan pada suhu 50°C selama 4-5 jam. 

Hasil yang diperoleh berupa beras ubi jalar ungu kemudian dilakukan pengamatan 

fisikokimia dan organoleptik.  Beras kemudian dimatangkan menjadi nasi dengan 

cara disiram air sebanyak 20% dari berat beras, kemudian dikukus selama 15 

menit. Nasi ubi jalar ungu selanjutnya dilakukan pengamatan organoleptik 

(metode ini merupakan pengembangan dari Kusuma, 2008). Diagram alir proses 

pembuatan beras tiruan instan dari tepung ubi jalar ungu dapat dilihat pada 

Gambar 6. 
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Gambar 6. Diagram Alir Proses Pembuatan Beras Tiruan Instan  

                                 dari Tepung Ubi Jalar Ungu  

                                 

 

 

Pendinginan (diangin-anginkan) 

 

Pencetakan 

Pengukusan 10 menit 

 

Pengadukan 

 

Pemipihan 5 mm 

BERAS UBI JALAR 

 

 

250 g tepung ubi jalar ungu setiap perlakuan 

 

Pencampuran dengan air 1 : 1 

Pengovenan 50ºC selama 4-5 jam 

 

NASI UBI JALAR  

MATANG 

 

 

Pengamatan 

Pengukusan selama 15 menit 

 

Pengamatan Penyiraman air 20 % 
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E.  Pengamatan 

 

 

Pengamatan yang dilakukan terhadap karakteristik tepung ubi jalar ungu meliputi 

analisis kadar pati dan kadar amilosa. Tepung ubi jalar ungu tergelatinisasi 

sebagian setiap perlakuan dilanjutkan dengan proses pembuatan beras tiruan 

instan. Beras tiruan instan yang dihasilkan kemudian dilakukan analisis densitas 

kamba, Indeks  Penyerapan  Air   (IPA)  dan   Indeks  Kelarutan   Air  (IKA), dan 

sifat sensori (beras ubi jalar ungu dan nasi ubi jalar ungu). Beras tiruan instan 

terbaik kemudian dilakukan analisis proksimat, analisis nilai kalori, kadar serat 

pangan, analisis komponen volatil, analisis tingkat kekerasan, analisis morfologi 

struktur granula tepung dan analisis kadar antosianin. 

 

1.  Analisis Kadar Pati 

 

 

Analisis kadar pati dilakukan berdasarkan metode Luff Schoorl (AOAC 1997) 

untuk semua perlakuan tepung ubi jalar ungu.  

 

a. Pembuatan Larutan Luff Schoorl  

Sebanyak 25 g CuSO4.5H2O diusahakan bebas besi, dilarutkan dalam 100 ml air, 

50 g asam sitrat dilarutkan dalam 50 ml air, dan 388 g soda murni 

(Na2CO3.10H2O) dilarutkan dalam 300-400 ml air mendidih. Larutan asam sitrat 

dituangkan dalam larutan soda sambil dikocok hati-hati. Selanjutnya, 

ditambahkan larutan CuSO45H2O. Sesudah dingin ditambahkan air sampai 1 liter. 

Bila terjadi kekeruhan, didiamkan kemudian disaring. 
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b. Persiapan Contoh 

Sampel sebanyak 0.1 g ditimbang dalam Erlenmeyer 300 ml, dan  ditambah 50  

ml aquades dan 5 ml HCl 25 %, kemudian dipanaskan pada suhu 100°C selama 3 

jam. Setelah didinginkan, suspensi dinetralkan dengan NaOH 25 % sampai pH 7. 

Pindahkan secara kuantitatif dalam labu takar 100 ml, kemudian tepatkan sampai 

tanda tera dengan aquades. Larutan ini kemudian disaring kembali dengan kertas 

saring.  

 

c. Analisis Contoh 

Sebanyak 25 ml filtrat dari persiapan contoh pada sub bab b, ditambah 25 ml 

larutan Luff-Schoorl (sub bab a) dalam Erlenmeyer. Blanko disiapkan dengan cara 

mencampur 25 ml larutan Luff Schoorl dengan 25 ml aquades. Erlenmeyer 

dihubungkan dengan pendingin balik, kemudian dididihkan. Pendidihan larutan 

dipertahankan selama 10 menit. Selanjutnya cepat-cepat didinginkan dan 

ditambah 15 ml KI 20% dan dengan hati-hati ditambah larutan H2SO4 (26.5%) 

sebanyak 25 ml. Yodium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0.1 N 

memakai indikator pati sebanyak 2-3 ml. Untuk memperjelas perubahan warna 

pada akhir titrasi maka sebaiknya pati diberikan pada saat titrasi hampir berakhir. 

 

d. Perhitungan Kadar Pati  

Kadar pati dihitung dengan mengetahui selisih antara titrasi blanko dan titrasi 

contoh, kadar gula reduksi setelah inversi (setelah dihidrolisa dengan HCl 25%) 

dalam bahan dapat dicari dengan menggunakan tabel. Selisih kadar gula inversi 

dengan sebelum inversi dikalikan 0.9 merupakan kadar pati dalam bahan.  
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Kadar Pati (% bk)    =     0.9 x 
 bb)) % (air kadar  - % (100 x sampel mg

  % 100n  x PengenceraFaktor   x glukosa mg    
  

 

 

2.  Analisis Kadar Amilosa  

 

  

Pengukuran kadar amilosa dilakukan secara iodometri berdasarkan reaksi antara 

amilosa dengan senyawa iod yang menghasilkan warna biru (Yuan, 2008). 

Pertama-tama dilakukan pembuatan kurva standar amilosa dengan menggunakan 

amilosa murni sebanyak 40 mg yang dimasukkan kedalam tabung reaksi, 

kemudian ditambahkan dengan 1 ml etanol 95% dan 9 ml NaOH 1M.  Campuran 

dipanaskan dalam air mendidih (95
o
C) selama 10 menit kemudian dipindahkan ke 

dalam labu takar 100 ml. Gel ditambahkan dengan aquades dan dikocok, 

kemudian ditepatkan hingga 100 ml dengan aquades.  

 

Larutan diatas diambil dengan pipet masing-masing sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5 ml 

lalu dimasukkan dalam labu takar 100 ml dan diasamkan dengan asam asetat 1 N 

sebanyak 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1,0 ml. Kedalam masing-masing labu takar 

ditambahkan 2 ml larutan iod dan aquades sampai tanda tera. Larutan digoyang-

goyang dengan menggunakan tangan hingga merata dan dibiarkan selama 20 

menit, kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis merk 

HACH DR/2010 pada panjang gelombang 620 nm, dibuat kurva hubungan antara 

kadar amilosa dengan serapannya. 

 

Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar amilosa contoh. Sebanyak 100 mg 

sampel ditempatkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan 1 ml 
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etanol 95% dan 9 ml NaOH 1M. Campuran dipanaskan dalam air mendidih 

(95
o
C) selama 10 menit hingga terbentuk gel dan selanjutnya seluruh gel 

dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml. Gel ditambahkan dengan air dan 

dikocok, kemudian ditepatkan hingga 100 ml dengan air. Sebanyak 5 ml larutan 

sampel dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan 1 ml asam 

asetat 1 N, 2 ml larutan iod 0,01 N (berangsur-angsur) serta aquades sampai tanda 

tera dan dikocok kemudian dipanaskan dengan penangas air pada suhu 30
o
C 

selama 20 menit, lalu diukur serapannya dengan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang 620 nm. Serapan yang diperoleh diplotkan pada kurva standar 

untuk memperoleh konsentrasi amilosa contoh. Kadar amilosa dihitung 

berdasarkan persamaan kurva standar amilosa.  

 

 

 

 

Keterangan:  

A  =  Absorbansi sampel pada panjang gelombang 620 nm  

S   =  Slope atau kemiringan pada kurva standar  

FP =  Faktor pengenceran, yaitu 0,002  

W =  Berat sampel (g) 

 

3.  Analisis Densitas Kamba  

 

 

Densitas kamba diukur menurut Khalil (1999) untuk semua perlakuan beras ubi 

jalar yang dihasilkan. Sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur sampai volumenya 

Kadar Amilosa (%) = 100% x 
 W

FK    
  x 

S 

A    
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mencapai 50 ml kemudian beratnya ditimbang. Densitas kamba dinyatakan dalam 

satuan kg/m3 atau g/ml. 

 
             

Densitas kamba = (berat gelas ukur+sampel) – berat gelas ukur kosong 

                                                            50 ml 

 

 

4. Analisis Indeks Penyerapan Air (IPA) dan Indeks Kelarutan Air (IKA)   

 

 

Indeks  Penyerapan  Air   (IPA)  dan   Indeks  Kelarutan   Air  (IKA) untuk semua 

perlakuan  beras ubi jalar yang dihasilkan dilakukan menurut Muchtadi et al., 

(1988) sebagai berikut: Sebanyak 1 gram sampel beras yang sudah ditepungkan 

(A) dimasukkan dalam tabung sentrifus, setelah itu ditambah 10 ml aquades dan 

diaduk dengan menggunakan vibrator sampai semua bahan terdispersi secara 

merata. Tabung selanjutnya disentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm pada suhu 

ruang selama 15 menit. Supernatan yang diperoleh dituang secara hati-hati ke 

dalam wadah lain, sedangkan tabung sentrifus beserta residunya dipanaskan 

dalam oven. Tabung diletakkan dalam oven yang diatur pada suhu 50°C selama 

25 menit. Akhirnya tabung residu ditimbang untuk menentukan berat air yang 

terserap (B). Dari supernatan yang diperoleh, diambil contoh sebanyak 2 ml dan 

dimasukkan ke dalam cawan timbang yang telah diketahui beratnya (C). Cawan 

dimasukkan ke dalam oven dan dikeringkan pada suhu 110°C sampai semua air 

menguap. Setelah itu didinginkan dan ditimbang untuk mengetahui berat bahan 

kering yang terdapat dalam supernatan (D). 
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                        IPA =            berat awal  ( A ) 

                          berat air yang terserap ( B ) 

                        IKA =    berat awal supernatant ( C ) 

                          berat akhir supernatant ( D ) 

 

5.  Uji Organoleptik 

 

Uji organoleptik berupa uji hedonik atau uji kesukaan merupakan salah satu jenis 

uji penerimaan, didalam uji ini panelis diminta mengungkapkan tanggapan 

tentang kesukaan atau sebaliknya ketidaksukaan. Disamping itu panelis juga 

mengemukakan skor dengan melakukan uji skoring. Tingkat-tingkat kesukaan ini 

disebut sebagai skala hedonik 1-5 yaitu sangat tidak suka (1), tidak suka (2), agak 

suka (3), suka (4) dan sangat suka (5). Skala Hedonik dapat direntangkan menurut 

skala yang dikehendaki. Dalam analisisnya skala hedonik ditransformasikan 

menjadi skala numerik dengan angka menaik menurut tingkat kesukaan. Dengan 

adanya skala hedonik ini secara tidak langsung uji dapat digunakan untuk 

mengetahui adanya perbedaan (Rahayu, 1998).  

 

Beras ubi jalar dan nasi ubi jalar matang yang dihasilkan diuji secara uji hedonik   

oleh 30 panelis menggunakan 5 skala yaitu sangat tidak suka (1), tidak suka (2), 

agak suka (3), suka (4) dan sangat suka (5) untuk mengetahui tingkat kesukaan 

terhadap nasi ubi jalar yang dihasilkan. Atribut mutu yang dinilai adalah warna, 

aroma dan penerimaan keseluruhan untuk beras ubi jalar dan atribut mutu 

meliputi warna, flavor, tekstur dan penerimaan keseluruhan untuk nasi ubi jalar.  
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Pengujian dilakukan dengan uji organoleptik menggunakan metode skoring 

terhadap beras ubi jalar dan nasi ubi jalar matang yang dihasilkan   oleh 30 panelis 

meliputi warna (skala 1 menunjukkan sangat tidak ungu, skala 2 tidak ungu, skala 

3 agak ungu, skala 4 ungu, dan skala 5 yang menunjukkan sangat ungu), flavor 

(skala 1 menunjukkan sangat tidak khas ubi jalar, skala 2 tidak khas ubi jalar, 

skala 3 agak khas ubi jalar, skala 4 khas ubi jalar, dan skala 5 yang menunjukkan 

sangat khas ubi jalar), tekstur (skala 1 menunjukkan sangat tidak keras, skala 2 

tidak keras, skala 3 agak keras, skala 4 keras, dan skala 5 yang menunjukkan 

sangat keras) dan penerimaan keseluruhan  (skala 1 menunjukkan sangat tidak 

suka, skala 2 tidak suka, skala 3 agak suka, skala 4 suka, dan skala 5 yang 

menunjukkan sangat suka). 

 

Beras ubi jalar terbaik ditentukan berdasarkan angka dalam penilaian. Panelis 

memberikan nilai terhadap atribut mutu beras ubi jalar. Beras ubi jalar yang 

mempunyai nilai paling tinggi dinyatakan sebagai produk beras ubi jalar terbaik 

dan selanjutnya dianalisis secara kimia dan fisik.  

 

6.  Analisis Proksimat  

 

Analisis proksimat beras ubi jalar terbaik meliputi analisis kadar air, kadar abu, 

kadar protein, kadar lemak dan kadar karbohidrat.  

a. Analisis Kadar Air  

Analisis kadar air (Apriyantono et al., 1999) ditentukan secara langsung dengan 

menggunakan metode oven pada suhu 105°C. Sampel sejumlah 3-5 gram 

ditimbang dan dimasukkan dalam cawan yang telah dikeringkan dan diketahui 

bobotnya. Kemudian sampel dan cawan dikeringkan dalam oven bersuhu 105°C 
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selama 6 jam. Cawan didinginkan dan ditimbang, kemudian dikeringkan kembali 

sampai diperoleh bobot tetap. Kadar air sampel dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

                                      Kadar air  (%bb) = a-(b-c)  X 100% 

                                                                   a 

                                      Kadar air  (%bk) = a-(b-c)  X 100% 

                                                                  (b-c) 

 

Keterangan : 

a = berat sampel awal (g) 

b = berat sampel akhir dan cawan (g) 

c = berat cawan (g) 

 

b. Analisis Kadar Abu  

 

Analisis kadar abu (AOAC, 1995) bahan pangan ditetapkan dengan menimbang 

sisa mineral hasil pembakaran bahan organik pada suhu 550°C. Sejumlah 3-5 

gram sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah 

dikeringkan dan diketahui beratnya. Kemudian cawan dan sampel tersebut dibakar 

dengan pemanas listrik dalam ruang asap sampai sampel tidak berasap dan 

diabukan pada tanur pengabuan pada suhu 550°C sampai dihasilkan abu yang 

berwarna abu-abu terang atau bobotnya telah konstan. Selanjutnya kembali 

didinginkan di desikator dan ditimbang segera setelah mencapai suhu ruang. 

Kadar abu sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

                               Kadar abu (%)   =    bobot abu (g)      x 100 % 

                                                              bobot sampel (g) 
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c.  Analisis Kadar Protein  

 

Analisis kadar protein (AOAC, 1995) ditetapkan dengan menggunakan metode 

Mikro-Kjeldahl. Mula-mula sampel ditimbang 1 g dan dimasukkan ke dalam labu 

Kjeldahl, kemudian ditambahkan 50 mg HgO, 2 mg K2SO4, 2 ml H2SO4, batu 

didih, dan didihkan selama 1.5 jam sampai cairan menjadi jernih. Setelah larutan 

didinginkan dan diencerkan dengan aquades, sampel didestilasi dengan 

penambahan 8-10 ml larutan NaOH-Na2S2O3 (dibuat dengan campuran: 50 g 

NaOH + 50 ml H2O + 12.5 g Na2S2O3. 5H2O). Hasil destilasi ditampung dengan 

Erlenmeyer yang telah berisi 5 ml H3BO3 dan 2-4 tetes indikator (campuran 2 

bagian metil merah 0.2% dalam alkohol dan 1 bagian metil biru 0.2% dalam 

alkohol). Destilat yang diperoleh kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0.02 N 

sampai terjadi perubahan warna dari hijau menjadi abu-abu. Hal yang sama juga 

dilakukan terhadap blanko. Hasil yang diperoleh adalah dalam total N, yang 

kemudian dinyatakan dalam faktor konversi 6.25. Kadar protein dihitung 

berdasarkan rumus: 

 

     Kadar protein (%)   =    (ml HCl- ml blanko) NHCl x 14.007 x 100 x 6.25 

                                                                       mg sampel  

 

 

 

d.  Analisis Kadar Lemak  

 

Analisis kadar lemak (AOAC, 1995) menggunakan metode Soxhlet. Prinsip 

analisis ini adalah melarutkan lemak dengan pelarut petroleum benzene. Lemak 

yang dihasilkan adalah lemak kasar. Sejumlah 5 gram sampel ditimbang dan 

dibungkus dengan kertas saring kemudian dimasukkan dalam alat ekstraksi 

soxhlet bersama dengan petroleum benzene. Selanjutnya direfluks selama 6 jam 
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sampai pelarut yang turun kembali ke dalam labu lemak berwarna jernih. Pelarut 

dalam labu lemak didestilasi, labu yang berisi hasil ekstraksi dipanaskan dalam 

oven pada suhu 105°C sampai pelarut menguap semua. Setelah didinginkan dalam 

desikator, labu lemak tersebut ditimbang sampai memperoleh bobot yang konstan. 

Kadar lemak dihitung dengan rumus:                               

                           

                              Kadar lemak (%)   =    bobot lemak (g)   x 100 % 

                                                                  bobot sampel (g) 

 

 

e. Analisis Kadar Karbohidrat 

 

Analisis kadar karbohidrat (AOAC, 1995) sampel dihitung secara by difference 

yaitu dengan mengurangi 100% kandungan gizi sampel dengan kadar air, kadar 

abu, kadar protein, dan kadar lemak. Nilainya dapat ditentukan dengan 

menggunakan rumus berikut: 

 

  Kadar karbohidrat  (%)   =    100 % - (Kadar Air + Kadar Abu + Kadar Protein +                                              

                                                 Kadar Lemak) 

 

 

 

 

7.  Analisis Nilai Kalori  

 

 

Analisis nilai kalori ditentukan sebagai berikut: menghidupkan alat bomb 

calorimeter (ON) dan menekan tombol F1 untuk mengaktifkan pompa, pemanas 

dan mengalirkan air pendingin (dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk 

menstabilkan suhu jaket, ditandai lampu control telah menyala). Sampel beras ubi 

jalar terbaik ditimbang dengan teliti sebanyak 1 gram kemudian sample tersebut 

dimasukkan ke dalam mangkok bomb calorimeter. Menghubungkan seutas kawat 
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dengan panjang tertentu antara kedua ujung katoda/anoda dengan sample 

selanjutnya memasukkan mangkok yang berisi sample tersebut ke dalam silinder 

aluminium dan ditutup rapat. 

 

Tahap berikutnya adalah mengalirkan gas (N2) ke dalam silinder tersebut hingga 

penuh (pada tekanan tertentu) dan alat ini akan bekerja secara otomatis. 

Memasukkan slinder yang berisi sample tersebut ke dalam bak bomb kalorimeter 

yang sebelumnya telah diisi aquades 2 liter, lalu ditutup dengan rapat. 

Pembakaran dimulai dengan menekan tombol start hingga beberapa saat (sekitar 

20 menit). Membuka penutup bak, kemudian mengeluarkan slinder sampel dan 

mengeluarkan mangkok sampel dari slinder.  Sisa kawat yang terlilit di ujung 

katoda/anoda yang tidak terbakar kemudian diukur. Residu yang kemungkinan 

mengandung asam di dalam slinder dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam 

Erlenmeyer (gunakan pembilas aquades) untuk kemudian dititrasi menggunakan 

natrium karbonat 0,0709 N (3,76 gr Na2CO3 dilarutkan dalam 1 liter aquades) dan 

dan indikator metyl orange. Mengakhiri penggunaan alat dengan menekan tombol 

off (untuk memutuskan arus listrik). Untuk mengetahui nilai panas kotor pada 

pembakaran (gross heat of combustion) data- data tersebut dapat dimasukkan 

dalam rumus dibawah ini: 

 

Hg = tW – e1- e2-e3 

                  m  

 

dimana: 

 

t =  tc- ta- r1 (b - a) - r2 (c - b)  
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Keterangan : 

Hg   = energi panas pada pembakaran 

W    = energi yang ekuivalen pada calorimeter 

e1    = koreksi dalam kalori unuk panas pada pembentukan nitrit acid (NHO3) 

e2    = koreksi dalam kalori untuk panas pada pembentukan sulfur acid (H2SO4) 

e3    = koreksi dalam kalori untuk panas pada pembakaran kawat (wire) 

m     = massa pada sampel 

a      = waktu pada saat pembakaran 

b      = waktu saat temperatur naik 60% dari total kenaikan suhu 

c      = waktu saat kenaikan temperatur sudah konstan 

ta     = temperatur saat kondisi a 

tb     = temperatur saat kondisi b 

tc     = temperatur saat kondisi c 

r2     = temperatur per menit, saat temperature telah naik selama 5 menit  

           (sebelum terjadi pembakaran) 

 

r1     = temperatur per 5 menit, setelah waktu c (nilainya berharga negatif) 

c1    = standar alkali yang digunakan dalam titrasi acid (ml) 

c2    = persen sulfur dalam sampel 

c3    = banyaknya fuse wire yang digunakan dalam pembakaran (cm) 

 

 

8.   Analisis Kadar Serat Pangan 

 

 

Analisis kadar serat pangan  (AOAC, 1995) terhadap beras ubi jalar terbaik 

menggunakan metode enzimatik. Sampel kering diekstrak lemaknya dengan 

pelarut petroleum eter pada suhu kamar selama 15 menit. Sejumlah 1 gram 

sampel bebas lemak (w) dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian 

ditambahkan 25 ml 0,1 M buffer natrium phosfat pH 6 dan dibuat suspensi. Tahap 

selanjutnya ditambahkan 0,1 ml termamyl, ditutup dengan alumunium foil dan 

diinkubasi pada suhu 100°C selama 15 menit, diangkat dan didinginkan kemudian 
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ditambahkan 20 ml aquades dan pH diatur menjadi 1,5 dengan menambahkan HCl 

4 M. Selanjutnya ditambahkan 100 mg pepsin, ditutup dan diinkubasi pada suhu 

40°C dan diagitasi selama 60 menit. Kemudian ditambahkan 20 ml aquades dan 

pH diatur menjadi 6,8 lalu ditambahkan 100 mg pankreatin, ditutup dan 

diinkubasi pada suhu 40°C selama 60 menit sambil diagitasi dan terakhir pH 

diatur dengan HCl menjadi 4,5. Selanjutnya disaring dengan crucible kering 

(porositas 2) yang telah ditimbang bobotnya yang mengadung celite kering (bobot 

diketahui), lalu dicuci dua kali dengan aquades. 

 

Residu (serat makanan tidak larut/IDF): Sampel dicuci dengan 2 x 10 ml etanol 95 

% dan 2 x 10 ml aceton, lalu dikeringkan pada suhu 105°C sampai berat tetap 

(sekitar 12 jam) dan ditimbang setelah didinginkan dalam desikator (D1). 

Kemudian diabukan dalam tanur 500°C selama minimal 5 jam dan ditimbang 

setelah didinginkan dalam desikator (I1).  

 

Filtrat (serat makanan larut/SDF): Volume filtrat diatur dengan aquades sampai 

dengan 100 ml lalu ditambah dengan 400 ml etanol 95 % hangat (60°C), 

diendapkan 1 jam. Lalu disaring dengan crucible kering (porositas 2) yang 

mengandung 0,5 gram celite kering dan dicuci dengan 2 x 10 ml etanol 78 % dan 

2 x 10 ml aceton, lalu dikeringkan pada suhu 105°C hingga berat konstan, 

didinginkan dalam desikator dan ditimbang (D2). Selanjutnya diabukan dalam 

tanur 500°C selama minimal 5 jam dan ditimbang setelah didinginkan dalam 

desikator (I2). Serat makanan total/TDF dan blanko: serat makanan total (TDF) 

ditentukan dengan menjumlahkan nilai SDF dan IDF. Nilai blanko untuk IDF dan 

SDF diperoleh dengan cara yang sama namun tanpa menggunakan sampel.  



43 

 

9.  Analisis Komponen Volatil  

 

Analisis komponen volatil (USEPA, 1996) metode nomor 8270C dilakukan pada 

produk beras ubi jalar terbaik. Metode ekstraksi komponen volatil flavor yang 

dilakukan adalah Linkes-Nicerson yang merupakan gabungan destilasi dan 

ekstraksi dengan pelarut secara simultan. Sampel sebanyak 300 gram 

dihancurkan, ditambahkan aquades 700 ml dan standar internal 1:4 

diklorobenzena sebanyak 0,13 ml dengan konsentrasi 1 g dalam 100 ml dietil eter 

dan ditempatkan pada labu sampel, lalu dipanaskan pada suhu 100ºC dan 

diekstraksi pada suhu 45ºC selama 2 jam terhitung setelah air mendidih. Sampel 

diekstraksi pada saat yang bersamaan pada alat ekstraksi linkes nicerson.  

 

Hasil ekstraksi ditambahkan Na2SO4 anhidrat sebanyak 1-2 sendok makan untuk 

mengikat air dan disaring. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan kembali dengan gas 

N2  hasilnya diperangkap menggunakan solid phase micro extraction kemudian 

disuntikkan ke alat Gas Chromatography Mass Spectrophotometry (GC-MS) GC 

Agilent 7890A, MS Agilent 5975 C inert XL EI/CI with Triple-Axis Detector.  

Hasil analisis komponen volatil berasal dari database library NIST (08) yang 

berisi 220.460 spektrum dari 192.108 macam senyawa kimia. Parameter GC-MS 

yang digunakan adalah: 

a. Injector 25ºC 

b. Carrier gas helium 0.8ml/mnt 

c. Oven Program 40 °C for 0 min then 4 °C/min to 220 °C for 10 min 

d. MS temperatur 28ºC 

e. Scan mass 33-550 
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10. Analisis Tingkat Kekerasan  

 

Analisis terhadap tingkat kekerasan (Judy, 2012) terhadap beras ubi jalar terbaik 

dilakukan dengan menggunakan alat texture analyzer. Analisis ini dilakukan 

untuk mendapatkan respon tingkat kekerasan (hardness) beras ubi jalar 

menggunakan Texture Analyzer CT-03 (merek Brookfield). Prinsip dari analisis 

ini secara kuantitatif menyatakan besarnya beban (gram) yang dibutuhkan untuk 

menghancurkan bahan yang akan dianalisis. Semakin keras bahan, maka beban 

yang dibutuhkan juga semakin besar.  

 

Prosedur penggunanan alat sebagai berikut: texture analyzer yang sudah 

terhubung dengan komputer dinyalakan. Dimensi sampel (lebar 70 mm dan 

diameter 15 mm), jenis compression, dan tension dimasukkan pada software 

texture analyzer. Bentuk dan ukuran probe (TA-38), jarak yang ditempuh (3 mm), 

triggerload (5 g), dan hold time (5 s) disesuaikan dengan ukuran sampel. Hasil 

yang didapat berupa data kekerasan (g) yang menunjukkan beban maksimal 

penekanan tiap waktu untuk jarak tertentu. 

 

11.  Analisis Morfologi Struktur Granula Tepung 

 

Morfologi struktur granula tepung (Hoover and Manuel, 1996) terhadap beras ubi 

jalar terbaik dilakukan dengan cara menghaluskan sampel tepung kemudian 

diletakkan dalam circular aluminium stubs yang dilengkapi double sided sticky 

tape serta dilapisi oleh suatu lapisan tipis (20 nm) yang terbuat dari emas, lalu 

diperiksa dengan SEM-EDX (Scanning Electron Microscope – Energy Dispersive 

X-Ray) Merk  FEI type Inspect S50  pada tegangan 10 kV.  
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12.  Analisis Kadar antosianin  

 

 

Analisis kadar antosianin ditentukan menggunakan metode  yang  dikembangkan  

oleh Jeandet et al. (1995)  sebagai berikut: 1 g sampel produk beras ubi jalar 

terbaik yang sudah dihaluskan ditambah 30 ml ethanol yang mengandung 0.1 % 

HCl selanjutnya diekstrak (ultrasonik 30 menit pada suhu ruang) kemudian di 

sentrifuge  3000 rpm selama  10 menit. Supernatan diambil dan diatur menjadi  

pH 1  dengan HCl 1 M, selanjutnya dimasukkan kedalam labu takar dan ditera 

sampai volume 50 ml. Sampel diukur dengan spektrofotometer Kruss Optronic 

Germany single beam pada panjang gelombang 535 nm.  

Perhitungan:  

Mg/gr  = abs spl x fp x 1/w : 98,2 

 

 

Keterangan:  

Abs spl = pembacaan pada panjang gelombang 535 nm 

Fp  = faktor pengenceran 

W  = berat sampel 

98,2  = nilai E 1 % untuk pelarut ethanol : HCl 


