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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Pangan dan 

Hasil Pertanian, Jurusan Keteknikan Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian 

dan untuk uji analisa kadar lemak dan bilangan peroksida dilakukan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang pada 

bulan Agustus 2015 –  Oktober 2015. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam proses penghilangan kadar lemak pada 

bekatul meliputi: 

a. Oven    : Digunakan untuk menguapkan air dan 

pelarut dari bekatul 

b. Timbangan Analitik : Digunakan sebagai alat ukur massa bahan 

c. Ayakan 60 Mesh  : Digunakan untuk penyeragaman ukuran 

bekatul 

d. Erlenmeyer   : Digunakan sebagai wadah selama proses 

perendaman dengan pelarut 

e. Cawan Alumunium : Digunakan sebagai wadah bekatul saat 

dioven 

f. Kain saring halus : Digunakan untuk penyaringan filtrat dan 

endapan bekatul 

g. Refrigerator  : Digunakan untuk membekukan filtrat guna 

mempermudah pemisahan pelarut 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam proses ekstraksi antioksidan biji kakao 

meliputi: 

a. Bekatul padi varietas IR 64 sebagai bahan perlakuan yang 

diperoleh dari tempat penggilingan padi di Malang, Jawa Timur 
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b. Dietil Eter sebagai pelarut pada proses ekstraksi pemisahan lemak 

bekatul. (Spesifikasi: konsentrasi 100%, dan merupakan jenis pro 

analis/p.a) 

3.3 Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok  (RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor 

1 adalah ukuran partikel yang terdiri dari 3 level. Faktor II adalah 

perbandingan banyaknya pelarut dietil eter yang terdiri dari 3 level. 

Masing-masing perlakuan dilakukan 3 pengulangan sehingga diperoleh 

27 satuan percobaan, ditambah dengan kontrol (tanpa perlakuan) pada 

masing-masing parameter uji.  

Faktor I ukuran partikel (mesh)  yang terdiri dari 3 level : 

 U60  = Ukuran partikel  60 mesh 

 U80  = Ukuran partikel  80 mesh 

 U100  = Ukuran partikel  100 mesh 

Faktor II perbandingan banyaknya pelarut dietil eter : bekatul yang 

terdiri dari 3 level : 

 K1 =  Perbandingan pelarut dietil eter : bekatul = 1 : 1  

 K2 =  Perbandingan pelarut dietil eter : bekatul = 2 : 1 

K3 =  Perbandingan pelarut dietil eter : bekatul = 3 : 1 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan Dua Faktor 

Perlakuan K1 K2 K3 

U60 K1U60 K1U80 K1U100 

U80 K2U60 K2U80 K2U100 

U100 K3U60 K3U80 K3U100 

 

 Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan analisis keragaman (ANNOVA), untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan terhadap respon yang diukur dengan uji F pada 
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taraf 5% dan 1%. Jika terdapat hasil yang berbeda nyata, untuk melihat yang 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata, maka dilakukan uji DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) pada taraf 5%.  

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan Bahan 

Bekatul padi varietas IR 64 yang diperoleh dari tempat penggilingan 

padi di Malang, Jawa Timur diayak untuk diseragamkan ukurannya. 

3.4.2. Proses Pembuatan Bekatul Rendah Lemak (defatisasi) 

Secara Maserasi 

Bekatul halus yang sudah diayak kemudian diekstraksi secara 

maserasi untuk dipisahkan lemaknya (deffating) yaitu direndam dengan 

pelarut dietil eter sesuai dengan rancangan percobaan selama 24 jam, 

kemudian bekatul disaring menggunakan kertas saring halus dan filter 

agar larutan ekstrak terpisah dari rafinat (endapan) bahan. Selanjutnya 

dilakukan proses pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 

45°C sesuai rancangan percobaan sehingga dihasilkan bekatul rendah 

lemak yang siap untuk dianalisis. Berikut merupakan prosedur 

pembuatan bekatul rendah lemak disajikan pada gambar 3.1. 

Diayak sesuai dengan 

variasi ukuran pada perlakuan 

Direndam dengan pelarut Dietil 

Eter dengan rasio perbandingan  

sesuai perlakuan selama 24 jam 

pada suhu ruang 

A 

Dihitung: 

- Kadar Air Awal 

- Kadar Lemak Awal 

- Bilangan peroksida 

Bekatul 

Penyaringan 
Filtrat 
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3.5 Prosedur Pengamatan 

3.5.1. Kadar Air (AOAC, 1995) 

 Sebanyak 2-5 gram sampel atau contoh dimasukkan ke cawan 

alumunium yang telah diketahui bobotnya. Kemudian cawan tersebut 

dipanaskan dalam oven suhu 105°C selama 3 jam. Kemudian 

didinginkan dalam destikator dan ditimbang. Dipanaskan lagi dalam 

oven selama 30 menit didinginkan dalam distikator kemudian 

ditimbangan. Diulangi sampai tercatat berat konstan, dimana selisih 

penimbangan berturut–turut kurang 0,2 mg. Perhitungan kadar air 

didapatkan dengan rumus sebagai berikut : 

              
                                  

                
         ...................  (1) 

3.5.2. Kadar Lemak Metode Soxhlet (AOAC, 1995) 

- Sediakan labu lemak yang ukurannya sesuai dengan alat ekstraksi 

Soxhlet yang akan digunakan. Keringkan dalam oven, dinginkan 

dalam destikator dan timbang. 

Dipisahkan dengan pelarut menggunakan Oven sesuai 

perlakuan pada suhu 45°C 

A 

Bekatul rendah lemak  

(Langsung dilakukan analisa) 

Dianalisis : 

- Kadar Air 
- Kadar Lemak 
- Bilangan Peroksida 
- Rendemen 
- Kesetimbangan 

Massa 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pembuatan Bekatul Rendah Lemak 
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- Timbang 5 gram sampel dalam bentuk tepung langsung dalam 

saringan timbel, yang sesuai ukurannya, kemudian tutup dengan 

kapas wool yang bebas lemak. 

- Letakkan timbel atau kertas saring yang berisi sampel tersebut 

dalam alat ekstraksi soxhlet, kemudian pasang alat kondensor di 

atasnya dan labu lemak dibawahnya. 

- Tuang pelarut dietil eter atau petroleum eter ke dalam labu lemak 

secukupnya, sesuai dengan ukuran soxhlet yang digunakan 

- Lakukan refluks selama minimal 5 jam sampai pelarut yang turun 

kembali ke labu lemak berwarna jernih. 

- Distilasi pelarut yang ada di dalam labu lemak, tampung pelarutnya. 

Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi 

dipanaskan dalam oven pada suhu 105oC. 

- Setelah dikeringkan sampai berat tetap dan dinginkan dalam 

destikator, timbang labu beserta lemaknya tersebut. 

- Perhitungan: 

          
                  

            
         ........................................  (2) 

3.5.3. Analisa Bilangan Peroksida (Kim, 2005) 

1. Dengan menggunakan timbangan analitik, ditimbang minyak 

sebanyak 5 gr dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml 

bertutup 

2. Ditambahkan 30 ml pelarut yang terdiri dari asam asetat glasial : 

kloroform (3:2), goyangkan larutan sampai minyak larut 

3. Setelah minyak larut, tambahkan 0,5 ml larutan KI jenuh dan di 

tutup rapat sambil dikocok. Diamkan selama 1 menit dengan 

kadang digoyangkan 

4. Ditambahkan 30 ml aquadest. (Warna kuning jernih berubah 

menjadi kuning keruh) 

5. Kemudian titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,01 N sampai warna 

kuning hampir hilang (kocok dengan kuat) 

6. Ditambahkan 0,5 ml amilum 1 %. Campuran berubah menjadi biru 

gelap 

7. Dilanjutkan titrasi sampai titik ekivalen yaitu tepat saat warna biru 

hilang 
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8. Dicatat data, dan dilakukan perhitungan dengan rumus : 

 

                     
               

                                     
  ...........  (3) 

Keterangan :  

S = Volume sampel (ml) 

B = Volume Blangko (ml) 

N = Normalitas (meq/ml) 

 

3.5.4. Analisa Rendemen (Suryanto, 1989) 

a. Penimbangan berat bahan baku awal 

b. Penimbangan berat produk akhir yang dihasilkan 

Perhitungan: 

               
                            

                         
       ..................  (4) 

 

3.5.5. Analisa Kesetimbangan Massa (Toledo, 1991) 

Analisa kesetimbangan massa lemak dalam bekatul dihitung dari 

awal proses hingga menjadi bekatul rendah lemak. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung kesetimbangan massa sebagai berikut : 

                                              .....................  (5) 

  

 


