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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Analisa Prosedur 

1. Analisa Fisik 

1.1. Analisa warna dengan Metode L*a*b* Twinter (Yuwono dan 

Susanto,1998). 

 Pengujian ini menggunakan color reader, yaitu disisipkan sampel yang 

akan dianalisa. Selanjutnya color reader dihidupkan dan target pembacaannya 

ditentukan, yaitu pembacaan L*a*b*color space atau L*a*h*. Kemudian diukur 

warna sampel yang disiapkan , yaitu dengan menempelkan lensanya pada 

sampel. 

Keterangan : 

L  : parameter kecerahan (lighteness) 

A dan b : koordinat kromatisitas 

C  : kroma 

h  : sudut hue(warna) 

 

1.2.  Analisis daya patah dengan momen gaya (Yuwono dan Susanto,1998). 

 Penyangga buret disiapkan beserta penjepitnya yang telah diketahui 

lebarnya, pasir disiapkan sebagai beban, sampel diletakkan pada penjepit 

kemudian dijepit agar tidak lepas. 

 Diikat gelas plastik dengan menggunakan tali yang dianggap kuat 

(benang, senar, dan lain-lain ) 

 Pada ujung satunya, tali dikaitkan pada sampel yang diuji pada jarak 1cm 

dari ujung penjepit 

 Pasir sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam wadah sampel sampai 

patah 

 Jika gelas penuh dengan pasir, tetapi produk belum patah, maka jarak 

ikatan tali pada sampel dengan penjepit perlu diperpanjang, misal 2cm, 

3cm dan seterusnya 

 Gelas plastik dan pasir yang ada didalamnya ditimbang 

 Daya patah dihitung sebagai momen gaya persatuan luas. 

 Perhitungan : 

Daya Patah = M/A (N/m) 
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M = F × r 

M = m × g × r 

 A = t × 1 

Keterangan :  M : Momen gaya (N.m) 

            F   : Gaya (N) 

                       m  : Beban atau massa (kg) 

                       g   : Gaya gravitasi =10m/s2 

  r  : jarak ujung penjepit dengan ikatan tali penggantung 

beban 

A  : Luas permukaan bagian yang patah atau dijepit (m2) 

t   : Tebal sampel (m)                                        

l   : Lebar penjepit 

 

2 . Analisa Kimia 

2.1. Analisa Kadar  Air Metode Oven Kering (AOAC, 1999) 

 Ditimbang sampel yang telah berupa serbuk bahan yang telah dihaluskan 

sebanyak 1-2 g dalam cawan petri yang telah diketahui beratnya 

 Dikeringkan sampel dalam oven pada suhu 100-105oC selama 3-5 jam 

 Didinginkan dalam desikator dan ditimbang  

 Dipanaskan lagi dalam oven 30 menit  

 Didinginkan dalam desikator dan ditimbang, perlakuan diulangi sampai 

tercapai berat konstan (selisih penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 

mg) 

 Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan  

 Perhitungan kadar air berdasarkan berat kering adalah sebagai berikut :    

Kadar air (%) = Berat awal - Berat akhir  ×  100% 

                                             Berat akhir         

 

                      

 

2.2 Analisa Kadar Pati Metode Hidrolisis Asam  (Apriliyantono, 1989) 

 Ditimbang 2-5 gram sampel yang berupa serbuk, tambahkan 50 ml 

aquades dan aduk selama 1 jam 
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 Suspensi disaring dengan kertas saring dan dicuci dengan aquades 

sampai volume filtrat 250 ml. Filtrat ini mengandung karbohidrat yang 

terlarut dan dibuang 

 Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

erlenmeyer dengan pencucian 200 ml aquades dan tambahkan 20 ml 

HCL = 25 % (berat jenis 1,125 ) tutup dengan pendingin balik dan 

panaskan diatas penangas air mendidih selama 2,5 – 3 jam 

 Setelah dingin netralkan dengan larutan NaOH 45% dan indikator PP. 

Encerkan sampai volume 250 ml, kemudian saring.Tentukan kadar gula 

yang dinyatakan sebagai glukosa dari filtrat yang diperoleh. Penentuan 

glukosa seperti penentuan gula reduksi. Berat glukosa dikalikan 0.9 

merupakan berat pati. 

 

2.3. Prosedur Analisa Kadar Protein Metode Kjeldahl (AOAC, 1999) 

 Sampel  yang telah dihaluskan ditimbang sebanyak 1 gram 

 Dimasukkan kedalam labu Kjeldahl dan ditambahkan ½ tabet Kjeldahl 

 Ditambahkan 20 ml H2SO4 pekat (dilakukan di ruang asam) 

 Larutan dipanaskan (dekstruksi) selama kurang lebih 45 menit (sampai 

larutan jernih) 

 Didiamkan sampai larutan dingin ± 30 menit dan ditambahkan 25 ml 

aquades, kemudian ditambhakan 3 tetes indikator PP 

 Pindahkan isi labu kedalam alat destilasi dan bilas dengan aquades ,air 

bilasan aquades dimasukkan pula ke dalam destilator 

 Letakkan tabung Erlenmeyer 125 ml yang berisi 20 ml larutan asam borat 

3% yang sudah ditambah 3 tetes indikator metil red 

  dibawah kondensor .Ujung kondensor harus terendam larutan asam 

borat. 

 Ditambahkan 100 ml larutan NaOH 45%, kemudian lakukan destilasi 

sampai tertampung 100 ml destilat pada tabung erlenmeyer. 

 Lakukan Titrasi destilat dengan HCl 0,1 sampai terjadi perubahan warna 

menjadi ungu. 

 Perhitungan Kadar Protein adalah sebagai berikut : 

    ( ml HCl sampel – ml HCl blanko ) x n HCl x 14,008 x 100 

% N =  

 Berat sampel (mg) 
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 % N = % N x Faktor Konversi ( 6,25 ) 

 

2.4 Analisa Kadar Lemak Metode Soxlet ( AOAC, 1999) 

 Ditimbang dengan teliti 2 gram bahan yang telah dihaluskan (sebaiknya 

yang kering dan lewat 40 mesh). 

 Bahan dibungkus dengan kertas saring dan diikat dengan benang, 

kemudian masukkan ke tabung ekstraksi soxhlet 

 Dialirkan air pendingin kedalam kondensor. 

 Dipasang tabung ekstrksi pada alat destilasi soklet dengan pelarut 

proteleum eter secukupnya selama 4 jam. Setelah residu dalam tabung 

ekstraksi diaduk, ekstraksi dilanjutkan lagi selama 2 jam dengan pelarut 

yang sama. 

 Proteleum eter yang telah mengandung ekstrak lemak dipindahkan 

kedalam botol timbang yang bersih dan diketahui beratnya kemudian 

uapkan dengan penangas air sampai agak pekat dan teruskan 

pendinginan dalam oven 100°C sampai konstan. 

 Berat residu dalam botol timbang dinyatakan sebagai lemak. 

 

2.5 Analisa Kadar Abu Metode Thermogravimetri (Apriliyantono dkk, 1989) 

 Siapkan cawan pengabuan kemudian bakar dalam tanur, dinginkan 

dalam desikator dan timbang 

 Timbang sebanyak 3-5 gram sampel dalam oven tersebut, kemudian 

letakkan dalam tanur pengabuan, bakar sampai didapat abu berwarna 

abu-abu atau sampai beratnya tetap. Pengabuan dilakuan 2 tahap, 

pertama pada suhu 400o C dan kedua suhu 550o C 

 Didinginkan dalam desikator kemudian timbang 

Perhitungan : 

  (%) Abu =        Berat abu (gram) ×  100% 

                                    Berat sampel (gram)    

 

3. Uji Organoleptik Hedonic Scale Scoring (Meilgaard et.al, 1999) 

 Uji organoleptik dilakukan terhadap produk meliputi warna, rasa, aroma, 

tekstur secara Panel Test menggunakan uji sensoris kesukaan. Daftar 

pertanyaan dilakukan menurut Hedonic Scale Scoring dan hasilnya dinyatakan 
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dalam angka yaitu : 5 (sangat suka), 4 (suka), 3 (agak suka), 2 (tidak suka), 1 

(sangat tidak suka). Data diambil dari 20 orang panelis dengan jumlah sampel 

yang diuji sebanyak 9 sampel. 

 

4. Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo et,all. 1984) 

 Untuk menentukan perlakuan terbaik digunakan metode indeks efektifitas 

dengan prosedur pembobotan sebagai berikut : 

 Pengelompokan parameter-parameter fisik dan kimia dikelompokan 

terpisah dengan organoleptik 

 Setiap parameter diberi bobot nilai 0-10 pada setiap parameter masing-

masing kelompok. Bobot yang diberikan sesuai dengan tingkat 

kepetingan setiap parameter dalam mempengaruhi konsumen yang 

diwakili oleh panelis  

 Rumus yang digunakan adalah : 

Nilai total setiap parameter 

Bobot =  

  Nilai total semua parameter 

 Nilai Efektifitas (NE) dihitung dengan rumus : 

Np - Ntj 

NE = 

 Ntb – Ntj 

Dimana NE : Nilai efektifitas 

  Ntj : Nilai perlakuan terjelek 

  Np : Nilai perlakuan 

  Ntb : Nilai perlakuan terbaik 

 Untuk parameter dengan rerata semakin besar semakin naik, maka nilai 

terendah sebagai nilai terjelek dan  nilai tertinggi sebagai nilai terbaik. 

Sebaliknya untuk parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik, 

maka nilai tertinggi sebagai nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai 

terbaik. 

 Nilai efektifitas ini dikalikan dengan bobot yang sudah diperoleh disebut 

dengan NP (nilai perlakuan). Kemudian NP dijumlah total untuk perlakuan 

total untuk masing-masing perlakuan. Nilai perlakuan yang memiliki nilai 

akhir tertinggi merupakan perlakuan terbaik yaitu yang menghasilkan 

biskuit yang dikehendaki konsumen. 


