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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Alat dan Bahan Penelitian 

4.1.1 Alat  Penelitian 

1. Timbangan analitik 

2. Seperangkat gelas ukur 

3. Seperangkat pipet ukur 

4. Kaca arlogi 

5. Labu  soxhlet  

6. Mantel heater 

7. Soklet + pendingin 

8. Kertas saring 

9. Batu didih 

10. Blender  

11. Alat refluks 

12. Penangas air 

13. pH universal 

4.1.2 Bahan Penelitian 

1. Umbi talas kimpul 

2. Akuades 

3. n-heksana 

4. Starter Lactobacillus plantarum (diperoleh dari LIPI Yogyakarta)
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5. Asam sulfat pekat 

6. Natrium hidroksida 

7. Kalium sulfat 

8. Glukosa 

9. K4Fe(CN)6 

10. ZnSO4 

11. HCl pekat 

12. Thiosulfat 

13. K2CrO7 

14. KI 

15. Amilum 

 

4.2 Cara Kerja Penelitian 

4.2.1 Aktivasi Bakteri Lactobacillus plantarum 

1. Starter Lactobacillus plantarum yang telah ditimbang masing- masing 

50 gram dimasukkan dalam gelas beker 100 mL kemudian direndam 

dengan air hangat (kurang lebih 37 
o
C)    

2. Ditunggu sampai 2 jam setelah itu starter Lactobacillus plantarum 

sudah aktif dan siap digunakan. 

4.2.2 Pembuatan Tepung Umbi Talas Termodifikasi dengan Variasi 

Waktu 

1. Umbi talas dikupas menggunakan pisau kemudian dicuci hingga 

bersih 
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2. Kemudian dilakukan pengirisan tipis untuk memperbesar luas 

permukaan agar mempermudah kinerja starter yang digunakan 

3. Umbi talas dibagi menjadi 4 bagian, masing-masing 500 gram dan 

dilakukan fermentasi dengan 50 gram starter Lactobacillus plantarum  

yang telah aktif dengan variasi waktu 6 jam, 12 jam, 24 jam, dan 

kontrol (tanpa penambahan bakteri)  

4. Umbi talas yang sudah difermentasi kemudian dikeringkan 

menggunakan oven  pada suhu 70 
o
C, selanjutnya dilakukan 

penggilingan hingga menjadi tepung. 

5. Tepung talas selanjutnya dianalisis kandungan  lemak, pati, dan serat 

kasar 

4.2.3 Pembuatan Larutan Pereaksi 

a) Pembuatan Larutan H2SO4 1,25% 

1. Sebanyak 1,7 mL larutan H2SO4 dipipet, kemudian 

dimasukkan ke dalam labu takar 250 mL  

2. Diencerkan dengan akuades hingga tanda batas kemudian 

homogenkan dengan cara menggojog 

3. Didapatkan larutan H2SO4 1,25% 

b) Pembuatan Larutan NaOH 1,25% 

1. Sebanyak 2,5 gram NaOH ditimbang menggunakan kaca 

arloji dan dimasukkan ke dalam gelas beker 50 mL 

2. Dilarutkan dengan akuades dan diaduk hingga homogen 

3. Larutan dipindahkan ke dalam labu trakar 200 mL 
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4. Diencerkan dengan akuades hingga tanda batas kemudian 

homogenkan dengan cara menggojog. 

c) Pembuatan Larutan K2SO4 10% 

1. Sebanyak 2 gram K2SO4 ditimbang dengan menggunakan 

kaca arloji dan dimasukkan ke dalam gelas beker 50 mL 

2. Dilarutkan dengan  akuades dan diaduk hingga homogen 

3. Larutan dipindahkan  ke dalam labu takar 100 mL 

4. Diencerkan dengan akuades hingga tanda batas kemudian 

homogenkan dengan cara menggojog. 

4.2.4 Analisis Kandungan Serat Kasar 

1. Tepung umbi talas yang telah difermentasi ditimbang sebanyak 2 

gram dan dibungkus dengan kertas saring, diikat dengan benang, 

kemudian masukkan ke dalam chamber soxhlet 

2. Pelarut organik n-heksana ditambahkan ke dalam labu alas bulat 

secukupnya (hingga sampel terendam pelarut), kemudian 

dimasukkan batu didih  

3. Alat soxhlet disusun, kemudian soxhletasi sampel selama 4 jam 

pada suhu 70 
o
C hingga larutan berubah menjadi bening 

4. Sampel dipindahkan ke dalam  labu dan ditambahkan larutan 

H2SO4 sebanyak 200 mL kemudian panaskan dengan pendingin 

balik, setelah mendidih ditunggu selama 30 menit dan didiamkan 

hingga dingin 
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5. Sampel yang telah dingin disaring dengan kertas saring dan ekstrak 

dinetralkan dengan akuades hingga netral, diuji menggunakan 

kertas lakmus universal  

6. Kertas saring dioven pada suhu 110 
o
C selama kurang lebih 2 jam 

kemudian ditimbang beratnya hingga konstan, jaga kertas saring 

tetap kering dengan menaruh pada cawan serta menggambil kertas 

saring dengan penjepit kayu sehingga bebas dari lemak atau air 

7. Residu dipindahkan secara kuantitatif dari kertas saring ke dalam 

labu (bisa menggunakan spatula). Sisanya dicuci menggunakan 

NaOH 1,25% sebanyak 200 mL sampai semua  residu masuk ke 

dalam labu 

8. Sampel dipanaskan menggunakan pendingin balik dan setelah 

mendidih ditunggu 30 menit  

9. Sampel disaring kembali menggunakan kertas saring yang 

sebelumnya telah dioven dan diketahui beratnya, cuci residu 

menggunakan K2SO4 10% 

10. Sampel dicuci kembali menggunakan akuades mendidih 

secukupnya dan alkohol 95% sebanyak 20 mL 

11. Kertas saring yang berisi sampel dioven pada suhu 110 
o
C selama 6 

jam kemudian didinginkan ke dalam desikator, sampel ditimbang 

hingga berat konnstan  
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12. Berat residu serat kasar dihitung dengan menghitung selisih antara 

berat contoh dan kertas saring dengan berat kertas saring. Kadar 

serat kasar dinyatakan per 100 gram berat contoh yang dianalisis. 

4.2.4 Analisis Kandungan Pati 

1. Tepung umbi talas termodifikasi ditimbang sebanyak kurang lebih 

2 gram, kemudian larutkan ke dalam 50 mL akuades dan diaduk 

hingga homogen 

2. K4Fe(CN)6 dan Zn acetat ditambahkan sebanyak 1 mL sehingga 

sampel menjadi keruh dan berbusa 

3. Larutan sampel diaduk selama 15 menit, kemudian disaring  

4. Rendemen dalam kertas saring dimasukkan ke dalam erlenmeyer 

dan ditambah 132 mL akuades kemudian dihidrolisa dengan 

refluks selama 30 menit  

5. Larutan HCl pekat ditambahkan sebanyak 2 mL ke dalam larutan 

sampel dan dihidrolisa kembali dengan penangas selama 2 jam 

(dihitung dari waktu mendidih), akan terbentuk larutan keruh 

berwarna biru 

6. Selanjutnya dilakukan pembakuan N sebenarnya pada Thiosulfat 

(Na2S2O3) 0,1 N 

 Sebanyak 9,8 mL larutan K2CrO7 ditambahkan 40 mL 

akuades kemudian dipanasi selama 5 menit  

 Larutan H2SO4  ditambakan sebanyak 15 mL dan KI 10 

mL ke dalam larutan 
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 Titrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1N, maka akan 

terbentuk warna cokelat pekat  

 Ditambah satu tetes amilum 1% maka akan terbentuk 

warna hitam dan berubah menjadi biru bening 

7. Larutan sampel dititrasi menggunakan Na2S2O3 sehingga terbentuk 

larutan putih keruh 

8. Berdasakan hasil diatas, dapat dihitung kadar pati. 

4.2.5 Analisis Kandungan Lemak 

1. Sebanyak 2 gram tepung umbi talas termodifikasi ditimbang 

menggunakan erlenmeyer  

2. Sebanyak 100 mL akuades mendidih ditambahkan ke dalam 

erlenmeyer, kemudian tambahkan 20 mL HCl 25% dan batu didih 

(saat penambahan HCl sambil diaduk-aduk) 

3. Erlenmeyer ditutup menggunakan gelas arloji, lalu didihkan secara 

perlahan-lahan selama 30 menit, jaga volumenya agar tetap terjaga 

(jika berkurang tambahakan kembali akuades) 

4. Siapkan kertas saring yang telah dioven pada suhu 110 
o
C selama 1 

jam, jaga kertas saring agar bebas air serta lemak 

5. Disaring larutan menggunakan kertas saring bebas lemak kemudian 

bilas erlenmeyer dan gelas arloji menggunakan akuades panas 100 

mL, ulangi pembilasan sebanyak 3 kali 
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6. Kertas saring dipanaskan mengunakan oven pada suhu 100 
o
C 

selama 16-18  jam kemudian dinginkan dalam desikator selama 1 

jam 

7. Kertas saring dan residu diikat menggunakan benang kemudian 

dimasukkan ke dalam chamber soxhlet 

8. Labu alas bulat dipanaskan ke dalam oven pada suhu 110 
o
C 

selama 1 jam, jaga saat mengambil labu agar terhindar dari air dan 

lemak dengan cara menambil menggunakan penjepit kayu  

9. Labu alas bulat didinginkan ke dalam desikator selama 30 menit 

kemudian ditimbang hingga konstan 

10. Pelarut organik, n-heksana ditambahkan ke dalam labu alas bulat 

secukupnya (hingga sampel terendam pelarut), kemudain 

masukkan batu didih  

11. Alat soxhlet disusun dan sampel direfluks selama 4 jam pada suhu 

70 
o
C hingga larutan berubah menjadi bening 

12. Larutan pada labu alas bulat dipindahkan ke labu evaporator, 

kemudian dievaporasi selama kurang lebih 30 menit pada suhu 70 

o
C 

13. Labu evaporator dipanaskan menggunakan oven pada suhu 110 
o
C 

selama 30 menit kemudian dinginkan ke dalam desikator selama 30 

menit 
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14. Labu beserta lemaknya ditimbang, kemudian dihitung presentase 

lemak dengan cara mengitung selisih antara berat labu setelah 

soxhlet dengan berat labu awal dibagikan dengan berat sampel 

15. Didapatkan presentase lemak pada tepung umbi talas termodifikasi.


