
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, 

Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-

November 2012 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan untuk proses pembuatan beras tiruan meliputi pisau, 

alat penyawut, baskom plastik, pengering kabinet, blender (merk “panasonic” dan 

“miyako”), ayakan 80 mesh, kuas, timbangan analitik, alat pencetak beras tiruan, 

sendok, gunting, gelas ukur 100 ml dan 200 ml dan alat pengukus. 

 Alat yang digunakan untuk analisa meliputi timbangan analitik (merk 

“IWAKI Pyrex”), glass ware (merk “IWAKI Pyrex”),  oven kadar air, desikator, 

shaker, refluks, vortex, pompa penyaring vakum, penangas air, tabung reaksi, 

spektrofotometer, pipet tetes, pipet volume, bola hisap, color reader, jangka 

sorong, Universal Testing Machine, perangkat titrasi, perangkat ekstraksi Soxhlet, 

sentrifuse, perangkat destilasi, lemari asam, labu Kjedahl, penjepit cawan, cawan 

porselen, dan muffle furnace. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk proses pembuatan beras tiruan terdiri dari 

bahan utama dan bahan pembantu. Bahan utama meliputi umbi kimpul 



(Xanthosoma Sagittifolium), yang diperoleh dari Balai Penelitian Umbi-umbian 

dan kacang-kacangan (BALITKABI). Bahan pembantu berupa kacang kedelai 

anjasmoro yang diperoleh Balai Penelitian Umbi-umbian dan kacang-kacangan 

(BALITKABI), dan bahan tapioka merk “prima rasa”. 

 Bahan yang digunakan untuk analisa diperoleh dari CV .Panadia, Makmur 

Sejati dan Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Jurusan ITP, Universitas Brawijaya 

Malang. Bahan kimia dengan kemurnian pro analisa (p.a) antara lain reagen 

nelson, reagen arsenomolibdat, KI, I2 0,01 N, NaOH 45%, amilosa murni, etanol 

95%, asam asetat 1 N, HCL pekat (37%), H2SO4 pekat (95%), H3BO3, NH4OH, 

CaCl2, KMnO4, Petroleum Eter (PE), tablet Kjedahl dan Indikator PP. Bahan 

analisa dengan kemurnian teknis antara lain kertas saring, aquades, dan kertas 

lakmus. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Penelitian ini disusun dan dirancang dengan Rancangan Desain tiga 

variabel Box–Behnken. Metode Permukaan Respon terdiri dari tiga variabel yaitu 

proporsi tepung kimpul (X1), proporsi tepung kedelai (X2), dan proporsi tepung 

tapioka (X3). Jumlah masing-masing proporsi tersebut didasari oleh penelitian 

pendahuluan yang menghasilkan karakteristik beras analog dengan menyerupai 

beras pada umumnya. Respon yang dioptimasi adalah protein dan energi. Tiga 

taraf faktor yang digunakan untuk Rancangan Desain tiga variabel Box–Behnken 

didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, yaitu : 

X1 : proporsi  tepung kimpul = 130 gram ; 140 gram ; 150 gram 

X2 : proporsi tepung kedelai =  50 gram ; 60gram ; 70 gram 



X3 : proporsi tapioka      = 1 gram ; 2 gram; 3gram 

  

Penelitian ini dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(Montgomery, 2001): 

1) Menentukan model ordo pertama 

Menentukan terlebih dahulu desain eksperimen, faktor dan range, tiap 

faktor yang akan digunakan untuk kemudian dilakukan percobaan. 

2) Uji ketidaksesuaian model orde pertama 

Uji ketidaksesuain terhadap model orde pertama dilakukan sebagai dasar 

untuk melangkah ke arah wilayah titik optimum faktor. Uji ini bertujuan untuk 

melihat kesesuaian model yang dibangun terhadap data hasil eksprimen. 

3) Menentukan model orde kedua 

Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk menentukan model orde 

kedua antara lain: 

a. Melakukan eksperimen dengan Box Behnken Design dan uji normalitas 

data. 

b. Model desain eksperimen data hasil percobaan kemudian dihitung dengan 

melakukan pendekatan matriks agar diperoleh koefisien model orde kedua. 

4)  Uji ketidaksesuaian model orde kedua  

 Uji ketidaksesuaian model terhadap model orde kedua dilakukan 

sebagai dasar untuk penentuan titik optimum faktor. Uji ini bertujuan untuk 

melihat kesesuaian model yang dibangun terhadap data hasil eksperimen. 

5) Menentukan model optimasi 

6) Menentukan kondisi optimum. 



 

Untuk menentukan titik optimum yang diinginkan dalam analisis 

permukaan respon dengan Rancangan Box Behnken, diperlukan pula daerah 

percobaan yang berada di sekitar titik pusat. Daerah percobaan tersebut terdiri dari 

3 taraf dari setiap variabel yang dikode dengan -1, 0 dan +1. Variabel kode –1 

menunjukkan nilai variabel terendah, angka 0 menunjukkan nilai variabel medium 

dan angka 1 menunjukkan nilai variabel tertinggi. Range antara –1 ,0 dan 1 harus 

sama (Montgomerry, 2001). 

 Untuk variabel konsentrasi tepung kimpul, -1 menunjukkan konsentrasi 

tepung kimpul sebesar 130 gram sedangkan +1 menunjukkan konsentrasi tepung 

kimpul sebesar 150 gram. Variabel 0 menunjukkan konsentrasi diantara variabel   

-1 dan +1 yaitu 140 gram. Untuk variabel konsentrasi tepung kedelai, -1 

menunjukkan konsentrasi tepung kedelai sebesar 50 gram sedangkan +1 

menunjukkan konsentrasi tepung kedelai sebesar 70 gram. Variabel 0 

menunjukkan konsentrasi diantara variabel -1 dan +1 yaitu 60 gram sedangkan 

pada variabel konsentrasi tapioka, -1 menunjukkan konsentrasi tapioka sebesar 1 

gram dan +1 menunjukkan konsentrasi tapioka sebesar 3 gram. Variabel 0 

menunjukkan konsentrasi diantara variabel -1 dan +1 yaitu 2 gram. Kombinasi 

dari perlakuan (X1, X2, dan X3) dapat dilihat pada tabel 1. Analisa data dilakukan 

dengan program Design Expert 7.1.4 (Trial Version). 

 

 

 



  

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan dengan Rancangan Desain tiga variabel Box–                      
Behnken 

No  Variabel  
Asli 

  Variabel 
Kode 

 

 Proporsi 
Tepung 
Kimpul 

Proporsi 
Tepung 
Kedelai 

Tapioka X1 X2 X3 

1 130 50 2 -1 -1        0 
2 140 50 1 -1 1 0 
3 140 70 1 1 -1 0 
4 150 70 2 1 1 0 
5 140 60 2 -1 0 -1 
6 130 60 1 -1 0 -1 
7 150       60 3 1 0 -1 
8 150 60 1 1 0 1 
9   150 50        2 0 -1 -1 

10 140 60 2 0 -1 1 
11 130 70 2 0 1 -1 
12 130 60 3 0 1 1 
13 140 70 3 0 0 0 
14 140 50 3 0 0        0 
15 140 60 2 0 0 0 

 

3.4 Pengamatan dan Analisa 

3.4.1 Pengamatan  

 Pengamatan pada produk dilakukan dengan pengamatan sifat fisik, kimia 

dan organoleptik. Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode RSM dimana 

dihasilkan nilai yang paling optimum. Pengamatan yang dilakukan yaitu sebagai 

berikut. 

1. Pengamatan fisik 

- Daya Rehidrasi (Rangana, 1997) 

- Cooking Time 

2. Pengamatan sifat organoleptik 

- Uji organoleptik Hedonic Scale Scoring (Rahayu, 2001) 



Pengamatan organoleptik meliputi rasa, aroma, kenampakan, kekenyalan 

dan warna. 

3. Pengamatan sifat kimia 

- Kadar Air dengan metode pemanasan (AOAC, 1990) 

- Kadar Abu metode Thermogravimetri (Apriyantono, 1989) 

- Kadar Serat Kasar (AOAC, 1999) 

- Kadar Karbohidrat (AOAC, 1990) 

- Kadar Protein metode Biuret (AOAC, 1970) 

- Kadar Lemak metode Soxhlet (AOAC, 1970) 

3.4.2 Analisa 

Analisa data dilakukan dengan software Design Expert DX 7.1.5 (Stat-

Ease Inc., Minneapolis, MN, USA) menggunakan Box Behnken Design Response 

Surface Methodology (RSM). Kemudian dilakukan verifikasi dimana verifikasi 

hasil optimum perlu dilakukan sebagai pembuktian bahwa solusi titik optimum 

variabel bebas yang diberikan oleh program Design Expert benar-benar dapat 

memberikan hasil respon sesuai dengan respon optimum yang telah ditentukan 

oleh program dan benar-benar optimal. Verifikasi dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai analisa respon pada penelitian dengan nilai respon hasil 

perhitungan software Design Expert. Sedangkan Analisa data organoleptik 

menggunakan metode SPSS dengan uji Wilcoxon. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3.5  Diagram Alir Penelitian  

 
 
 
 

Disortasi 
 

Pengupasan Kulit 
 

Pencucian dengan air 
 

Diblanching selama 10 menit 
 

Pengirisan ±1-2 mm 
 

Direndam pada larutan Na-Metabisulfit 200 ppm  
 

Dicuci dengan air 
 

Pengeringan dengan pengering kabinet (suhu ± 55°C, 6-12 jam) 
 
 
 
 

Penggilingan dengan blender kering 
 

Pengayakan (80 mesh) 
   

 
 

 
Pengolahan data dengan Design Expert 7.1.5 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Diagram alir Pembuatan Tepung Kimpul (Modifikasi dari Ridal, 
2003) 

 
 
 
 

Keripik Chip Kimpul 

Tepung Kimpul 

Analisa : 
- Kadar air 
- Kadar abu 
-Kadar karbohidrat 
- Kadar protein 
- Kadar Lemak 

 

Model Matematis Respon Surface 
 

Kondisi Optimum Tepung Kimpul hasil 
prediksi model 

Umbi Kimpul 2 
kg 



Ked 
 
 
 

          Direndam selama 1 jam 
 

Diblanching selama 10 menit 
   

      Ditiriskan  
 

Dikeringkan dengan pengering kabinet 55°C, 8 jam 
 

Penggilingan dengan blender kering  
 

Pengayakan dengan 80 mesh 
 

    
  
 

 

 

Pengolahan data dengan Design Expert 7.1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Tepung Kedelai Anjasmoro (Modifikasi            

dari Fauziah, dkk. 2005 
 

 
 

 
Dihomogenisasi (dengan stirer) selama 5 menit 

 

Dipanaskan pada suhu 90°C 

 
 
 

Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Emulsi (Modifikasi dari Anjarsari, 
2012) 

 

Kedelai Anjasmoro 1kg 
 

Tepung Kedelai Anjasmoro
   

-Kadar air 
-Kadar abu 
-Kadar karbohidrat 
-Kadar protein 
-Kadar Lemak 
 

Minyak 10%, 100 ml, tapioka 3% 
 

Emulsi 

Model Matematis Respon Surface 
 

Kondisi Optimum Tepung Kedelai hasil prediksi 
model 



 
 


