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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan di laboratorium Rekayasa pangan, Ilmu pangan dan Laboratorium 

nutrisi kuliner Universitas Katolik Soegijapranata selama sembilan bulan, yang dimulai 

Oktober 2016 sampai dengan Juli 2017.  

 

3.2 Desain Penelitian  

Desain penelitian dapat dilihat pada Gambar 10 

 
Gambar 10. Desain Penelitian  
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Penelitian ini fokus terhadap mekanisme meminimalisir rasa pahit dari temu hitam dengan 

menggunakan filtrat temu hitam sebagai sampel penelitian yang kemudian ditambahkan 

protein WPI sebagai penyalut dengan variabel konsentrasi protein 10%, 15% dan 20%. 

Masing – masing bubuk yang dihasilkan akan diuji sensori dan uji karakteristik fisikokimia 

bubuk WPI - temu hitam.  

 

3.3 Alat dan Bahan  

3.3.1 Alat  

Alat yang digunakan untuk pembuatan filtrat Temu hitam adalah slicer dan food processor 

Robot Coupe GL 50.  Sedangkan untuk pembuatan bubuk temu hitam menggunakan mesin 

pengering spray dryer  produksi lokal dengan kapasitas tangki lima liter dan mesin blender 

Philips sebagai pencampur larutan. Alat yang digunakan untuk uji protein adalah labu 

kjedahl, labu takar, pipet, buret titrasi, gelas ukur dan timbangan analitik OHAUS. Untuk 

analisa karakteristik bubuk menggunakan alat vaccum membrane, moisturizer OHAUS 

MB 45, aw meter, oven memert dan Chromameter dari Minolta. Sedangkan untuk analisis 

kurkumin menggunakan HPLC Shimadzu SPD-10A sebagai detector serta Shimadzu SCL-

10A sebagai controller, labu takar dan vortex. Analisa morfologi partikel dengan metoda 

SEM dilakukan di lab eksternal LPT Undip. Pembuatan es krim menggunakan alat ice 

cream maker SIMAC Il Gelataio 810.  

 

3.3.2 Bahan     

Bahan baku utama menggunakan temu hitam yang dibeli dari pasar induk Salatiga yang 

mendapat pasokan dari Kopeng, Boyolali dan Tawangmangu - Karanganyar. Bahan 

penyalut berbasis protein menggunakan whey protein isolate (ISO Cool®) yang diperoleh 

dengan membeli di Yogjakarta. Untuk bahan-bahan es krim diperoleh di toko bahan roti 

lokal di Salatiga. DPPH untuk analisa antioksidan, methanol 70%, asam boric, 0,5 M 

NaCl, NaOH, indikator metilen blue-red dan asam sulfat untuk analisa protein kasar 

diperoleh dari laboratorium analisa pangan Unika Soegijapranata 
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3.4. Metode Penelitian  

3.4.1. Pembuatan Filtrat Temu hitam  

Filtrat dibuat dari temu hitam yang telah dicuci bersih tanpa dikupas kemudian di potong 

tipis-tipis untuk memperluas penampang area perendaman. Perendaman menggunakan 

aquadest dengan perbandingan pemakaian adalah 1 : 3 dari jumlah total temu hitam. 

Larutan di istirahatkan kurang lebih 48 jam untuk mengoptimalkan filtrat yang dihasilkan 

dan kemudian di saring hingga tersisa padatan. Filtrat ditampung dalam wadah kedap 

cahaya dan disimpan dalam freezer untuk meminimalisir kerusakan filtrat. 

 

3.4.2. Pembuatan Bubuk Temu hitam  

Filtrat yang telah diperoleh kemudian dibagi tiga dan masing-masing ditambahkan WPI 

dengan kosentrasi 10%, 15% dan 20% dari berat filtrat temu hitam (w/w). Sebelum 

dimasukkan ke dalam mesin pengering, WPI yang ditambahkan dalam kondisi harus sudah 

larut sempurna. Spray dryer disetting pada suhu dan tekanan pompa yang sama untuk 

seluruh perlakuan, yakni suhu masuk 80ºC - 90ºC, tekanan masuk 4-5 bar, spuyer atomizer 

pada posisi paling kecil (maximal). Bubuk yang dihasilkan ditaruh dalam wadah kedap 

cahaya dan minim udara, kemudian disimpan di dalam frezzer.  

 

3.4.3.  Pembuatan es krim 

Pembuatan es krim menggunakan ice cream maker dengan komposisi bahan baku Milk Fat 

12%, gula 15%, Milk Solid-Non Fat (MSNF) total 11%, stabilizer 0.3% dan emulsifier 

0.3%. WPI memiliki karakteristik mampu berfungsi sebagai replacer protein susu (Young, 

2007) sehingga bubuk temu hitam yang telah di selaput WPI, akan ditambahakan sebagai 

pengganti MSNF dengan penambahan 2,5% dari total MSNF yang digunakan. Total 

padatan yang diperoleh adalah 38,3% sama rata untuk semua variasi kosentrasi bubuk 

temu hitam yang ditambahkan. 
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3.5 Analisa karakteristik fisikokimia  

3.5.1. Analisa karakteristik fisik 

a. Analisa Kadar air  

Analisa kadar air menggunakan alat moisture analyzer. Pada prinsipnya metoda ini 

menghitung air yang menguap pada materi saat pemanasan. Kadar air dihitung 

berdasarkan berat sebelum pemanasan dan setelah pemanasan menggunakan lampu 

halogen sebagai sumber panas. Mekanismenya adalah sampel bubuk temu hitam kurang 

lebih 1 g dimasukkan moisture analyzer dan dipanaskan selama kurang lebih 10 menit. 

uji dilakukan secara triplo, tiga kali pengulangan setiap kosentrasi (Yenrina, 2015).  

 

b. WaterActivity / aktivitas air (aw) 

Analisa aktivitas air (aw) menggunakan instrument aw meter, yang pada prinsipnya 

adalah menghitung tekanan uap air dari materi yang dibagi dengan air murni pada suhu 

yang sama. Mekanisme pengukuran adalah sampel dalam wadah uji kurang lebih 2 g 

dan diletakkan pada aw meter tepat menutupi wadah sampel. Tunggu hingga alat selesai 

melakukan uji. Pengulangan tiga kali untuk masing-masing kosentrasi bubuk temu 

hitam (AOAC, 1990).  

 

c. Kelarutan    

Uji ini pada dasarnya mengukur kemampuan larut dari bubuk temu hitam dalam volume 

cairan tertentu. Besarnya nilai kelarutan bubuk Temu hitam dihitung dengan 

menggunakan metoda gravimetri. 0,75 g bubuk Temu hitam dilarutkan dalam 150 ml 

air destilat &disaring menggunakan kertas saring yang sebelumnya telah dikeringkan di 

oven selama kurang lebih 30 menit pada suhu 100˚C. Setelah disaring, kertas saring dan 

residu dikeringkan dalam oven sampai dengan berat konstan (Herman, 2000).  

 

                                               ( a – b ) 
 Kelarutan (%) = 100 -                                X 100%     
    (100 - % KA)  x c 
           100 
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 Keterangan :  

a.  = berat kertas saring + Residu (g) 

b.  = berat kertas saring (g) 

c.  = berat sampel yang digunakan (g) 

KA = kadar air sampel 

 

d. Analisa Total Padatan  

Total padatan dihitung dengan menggunakan metoda pemanasan oven. 5 ml sampel 

dalam cawan porselen yang telah dipanaskan terlebih dahulu dalam oven sampai 

mencapai berat stabil, kemudian dipanaskan menggunakan oven pada suhu 100˚C dan 

ditimbang sampai mencapai berat konstan. 

Total padatan dihitung dengan perhitungan sebagai berikut 

         a - b 
  Total Padatan =                  X 100 % 

            c 
 
    Keterangan : 

 a = berat porselen + sampel akhir 

 b = berat cawan porselen kosong  

 c = berat sampel mula – mula  

 

e. Analisa Morfologi Partikel bubuk  

Analisa morfologi partikel menggunakan metoda SEM (Scanning Electron Microscopy) 

dilakukan di LPT lab terpadu Uiversitas Diponegoro (UNDIP), Semarang. Tiga sampel 

diuji untuk masing –masing kosentrasi penambahan WPI pada bubuk Temu hitam. 

 

3.5.2.  Analisa karakteristik kimia 

a. Analisa Protein  

Metoda yang digunakan adalah metoda Kjeldahl yang pada prinsipnya adalah penetapan 

nitrogen total temu hitam meliputi asam amino, protein &senyawa yang mengandung 

nitrogen. Ada tiga tahapan utama dalam metoda ini, yakni tahap dektruksi, destilasi dan 

titrasi. Tahap dektruksi dilakukan dengan memasukkan 1g sampel bubuk Temu hitam 
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kedalam labu Kjeldahl ditambahkan 7g K2SO4, 0.35g HgO dan 15 ml H2SO4 kemudian 

didihkan sampai larutan menjadi bening, jernih. Tahap destilasi dilakukan dengan 

menambahkan larutan Thiosulfat dan NaOH, total volume 70 ml. Sebagai penampung 

hasil distilat menggunakan larutan Boric 4% yang ditambahkan dengan indikator red-

metilen blue. Hasil distilasi kemudian di titrasi menggunakan larutan HCL 0,1 N 

(AOAC, 2014). 

 

b. Antioksidan  

Analisa aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH. Larutan DPPH dibuat 

dengan melarutkan 5 mg padatan DPPH kedalam 100 ml methanol PA. Larutan kontrol 

adalah 2 ml Metanol PA dan 1 ml larutan DPPH 50 ppm. Untuk pengujian, buat larutan 

induk sampel untuk masing-masing kosentrasi 10%, 15% dan 20%, dengan melarutkan 

10 mg sampel bubuk Temu hitam dengan 100 ml Metanol PA. Ambil 2 ml larutan 

sampel tambahkan 2 ml larutan DPPH, kemudian di inkubasi selama kurang lebih 30 

menit pada suhu 27˚C hingga terjadi perubahanwarna sebagai indicator aktivitas dari 

DPPH. Semua sampel disiapkan triplo. Pengukuran absorbansi menggunakan 

Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 517 nm (Tristantini et al., 2016). 

  

c. Kurkuminoid  

Instrument yang digunakan adalah HPLC dengan kolom C18 reversible phase, 

kecepatan aliran 1 ml/menit &disetting pada panjang gelombang 425 nm. Fase gerak 

menggunakan larutan acetonitril : asam asetat : Aquabides dengan perbadingan        

50:1:49 % (Hastati et al., 2015).  

 

d. Saponin  

Uji saponin dilakukan menggunakan metoda kualitatif. Sampel bubuk temu hitam 

sebanyak 0,5 g dilarutkan dalam 10 ml aquades. Kemudian dikocok dengan keras 

sampai dihasilkan buih setinggi kurang lebih 1-3 cm. Stabilitas buih yang terbentuk 

diuji dengan penambahan 1 tetes larutan HCL 2 N. Keberadaan saponin ditunjukkan 

dengan stabilitas busa yang terbentuk selama kurang lebih 30 detik                     

(Suharto et al., 2012). 
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3.6.  Tingkat Penerimaan Sensori  

Bubuk WPI - temu hitam di aplikasikan dalam bentuk olahan es krim. Uji sensori es krim 

dilakukan dalam dua tahap yakni uji ranking intensitas kepahitan dan uji rating tingkat 

kesukaan. Tahap pertama panelis diminta memberikan ranking berdasarkan intensitas 

kepahitan dari ketiga kosentrasi WPI yang ditambahkan pada es krim. Es krim dengan 

tingkat kepahitan paling rendah menurut responden, akan digunakan dalam uji tahap kedua 

sebagai sampel terpilih. Pada uji tahap kedua adalah menguji sampel terpilih terhadap 

sampel kontrol, yakni es krim yang hanya ditambahkan filtrat temu hitam tanpa 

menggunakan WPI. Mekanisme uji sensori tahap kedua adalah dengan memberikan rating 

berdasarkan lima skala kesukaan mulai dari paling tidak suka sampai dengan paling suka. 

Panelis yang digunakan adalah panelis tidak terlatih berjumlah 35 orang dari kalangan 

umum dengan rentang usia 20 – 35 tahun.  

 

3.7.  Performa mesin pengering spray drying 

Performa mesin pengering merupakan faktor penting terhadap karakteristik bubuk yang 

dihasilkan. Mesin pengering spray drying yang digunakan dalam penelitian ini beserta         

bagian – bagianya dapat dilihat pada Gambar 11.  

 

 
Gambar 11. Bagian mesin Spray dryer (1) Evaporation chamber ; (2) Master panel kontro; 

(3) Powder chamber ; (4) Material chamber; (5) Heater – Blower; (6) kopresor; (7) 
Atomizer sprayer ; (8) Powder  chamber; (9) Inlet (a) – outlet thermocouple (b) 
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Spray dryer yang digunakan memiliki type aliran udara panas Cocurrent (Sloth, 2008; 

Dananharamakrishnan & Ishwarya, 2015), dimana aliran udara panas searah dengan proses 

pembentukkan droplet.  

 

Pengamatan performa mesin pengering terbagi menjadi 2 hal pokok, yakni operasional 

mesin dan karakteristik spray drying. Pengamatan operasional mesin meliputi kapasitas 

produksi, waktu proses total, jumlah kejadian yang menyebabkan proses terganggu (delay), 

total waktu yang terbuang karena proses terganggu (Breakdown Time), waktu proses 

efektif serta flow rate. Pengamatan karakteristik spray drying meliputi type aliran udara 

panas, jenis atomizer, pasokan tekanan dan hasil spray, serta bubuk yang dihasilkan. 

 

3.8.  Analisa Data  

Analisa data menggunakan program pengolah data SPSS ver 18.0. Semua data parameter 

diuji normalitas, ANOVA one way serta korelasi untuk melihat pengaruh penambahan 

konsentrasi WPI terhadap parameter uji. Untuk data sensori diuji dengan uji Friedman 

serta wilcoxon 
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