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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 di Laboratorium 

Kimia dan Gizi Pangan, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

3.1.  Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan pati biji alpukat adalah biji 

alpukat, ekstrak jeruk nipis dengan volume sesuai perlakuan yaitu 2%, 4%, 6%, 

8%, dan aquades. Bahan yang digunakan untuk uji parameter adalah HCl, NaOH, 

larutan fenol, larutan gula standar, dan kain mori. 

Alat utama yang digunakan dalam prosedur pembuatan pati biji alpukat 

adalah pisau, oven, wadah, mortar, beaker glass, blender, ayakan 100-mesh, 

cawan porselen, pipet, gelas ukur, alat sentrifugasi, corong, timbangan analitik, 

dan  tabung sentrifugasi.   

Alat pendukung yang digunakan untuk uji parameter adalah oven, 

timbangan analitik, cawan porselen, desikator, waterbath, homogenizer, 

spektrofotometer, digital colormeter, gelas kimia, labu erlenmeyer, buret, dan 

tabung reaksi. 
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3.2  Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian ini akan diujikan beberapa perlakuan yang 

dijabarkan pada rancangan percobaan. 

3.2.1.  Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan yaitu perendaman biji alpukat  dengan konsentrasi larutan ekstrak jeruk 

nipis berbeda dan 4 kali ulangan. Perlakuan yang diterapkan yaitu: 

T0 : Konsentrasi larutan jeruk nipis 0% dari 500 ml aquades 

T1 : Konsentrasi larutan jeruk nipis 2% (10 ml dalam 500 ml larutan) 

T2 : Konsentrasi larutan jeruk nipis 4% (20 ml dalam 500 ml larutan) 

T3 : Konsentrasi larutan jeruk nipis 6% (30 ml dalam 500 ml larutan) 

T4 : Konsentrasi larutan jeruk nipis 8% (40 ml dalam 500 ml larutan) 

Model matematis rancangan percobaan yang digunakan adalah: 

Yij = µ + α i + ∑ij 

Keterangan: Yij : angka pengamatan dari perlakuan ke-i (i = 1, 2, 3, 4, 5) 

dan ulangan ke-j (1,2,3,4) 

 µ : rata-rata umum hasil pengamatan perlakuan 

a : pengaruh perlakuan ke-i  

 ∑ij  : pengaruh galat substitusi perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengaruh  

konsentrasi larutan jeruk nipis sebagai bahan perendam terhadap karakteristik 

tepung pati biji alpukat yaitu: 
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H0  : Tidak terdapat pengaruh konsentrasi jeruk nipis terhadap kadar air, swelling 

power, warna, dan kadar pati biji alpukat 

H1  : Sekurang-kurangnya terdapat satu pengaruh konsentrasi jeruk nipis terhadap 

kadar air, swelling power, warna, dan kadar pati biji alpukat 

Secara statistik, hipotesis empirik tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

H0   : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 

H1   : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4, atau setidaknya ada satu perbedaan nilai tengah (µ) 

Kriteria pengujian analisis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak 

F hitung ≥ F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

3.2.2. Prosedur Penelitian Pati Biji Alpukat 

Proses pembuatan pati biji alpukat dapat dilihat pada Ilustrasi 3. Tahap 

pertama yang dilakukan adalah persiapan bahan baku, yaitu biji alpukat dikupas 

dari kulitnya, dicuci dengan air mengalir, dan diiris dengan ketebalan kira-kira 0,5 

mm. T0 tidak diberi penambahan ekstrak jeruk nipis. Selanjutnya pembuatan 

larutan perendam yaitu jeruk nipis diekstrak dan diukur volume ekstraknya 

sebanyak 10 ml untuk T1 (0,02%)  menggunakan gelas ukur, kemudian 

ditambahkan aquades sebanyak 490 ml dan diaduk. Setelah itu dilakukan hal yang 

sama untuk T2 (0,04%), T3 (0,06%), dan T4 (0,08%) dengan volume ekstrak 

jeruk nipis 20 ml, 30 ml dan 40 ml dan volume aquades yang ditambahkan adalah 

(500 - volume ekstrak jeruk nipis) ml. Biji alpukat kemudian direndam selama 24 

jam dengan setiap unit pecobaan menggunakan 250 g biji alpukat. Setelah 

direndam, biji alpukat dihaluskan dengan blender hingga menjadi slurry lalu 
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disaring dengan kain mori. Kemudian air hasil saringan ampas biji alpukat 

diendapkan selama 24 jam. Setelah itu  dilakukan pemisahan menggunakan 

sentrifuge lalu dikeringkan dengan oven pada suhu 50
o
C selama kurang lebih 6 

jam. Pati kemudian disimpan dalam tempat penyimpanan.  

 

    Ilustrasi 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Pati Biji Alpukat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biji alpukat, 1,25 kg 

Dipisahkan kulitnya 

Dicuci 

Diiris setebal 0,5 mm 

Jeruk nipis 

Diiris menjadi 2 bagian 

Diekstrak sarinya sebanyak10 ml, 20 ml, 30 ml, dan 40 ml  

Diencerkan tiap ekstrak dengan aquades hingga volume 500 ml 

Direndam 250 gram biji dalam setiap larutan jeruk nipis 

selama 24 jam, 250 gram biji tanpa perendaman (kontrol) 

Dihaluskan dengan blender 

Disaring dengan kain mori 

Suspensi diendapkan 48 jam 

Endapan dan larutan dipisahkan dengan sentrifugasi 

Endapan dikeringkan dengan oven pada suhu 50
o
C, ±6 jam  

Endapan pati dihaluskan dengan ayakan 100-mesh 

 Pati biji 

alpukat 

Uji kadar air 

Uji swelling power 

Uji warna 

Uji kadar pati  
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3.2.3. Parameter yang Diuji 

Parameter yang diuji meliputi Kadar Air, Swelling Power, Warna, dan 

Kadar Pati.  

a) Kadar Air 

Pengujian kadar air sesuai metode (Sudarmadji et al., 1996). Cawan 

porselen dikeringkan dalam oven selama 15 menit pada suhu 100-105
o
C. 

Kemudian ditimbang kurang lebih 1 g sampel lalu dimasukkan ke dalam cawan 

dan dipanaskan dalam oven selama 6 jam. Cawan didinginkan dalam desikator 

selama 15 menit lalu ditimbang kembali. Setelah itu bahan dikeringkan kembali 

ke dalam oven selama ±30 menit hingga berat konstan. Cawan kemudian 

didinginkan kembali dalam desikator lalu ditimbang. Setelah diperoleh berat 

konstan, hitung kadar air dengan rumus: 

          Kadar Air   = 
   

   
         

   

Keterangan:  

A = Berat cawan sebelum dipanaskan 

B = Berat cawan + berat sampel sebelum dipanaskan 

C = Berat cawan + serbuk setelah dipanaskan 

 

b)    Swelling Power 

Pengujian swelling power berdasarkan metode Epriliati et al. (2002) yang 

yaitu dilarutkan 0,1 g pati dalam 10 ml aquades, kemudian larutan dipanaskan 

menggunakan waterbath dengan temperatur 60
o
C selama 30 menit. Supernatan 

dipisahkan menggunakan sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 

menit. Swelling Power dihitung dengan rumus : 
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               Swelling Power =  
           

                   
 

 

c) Warna 

Pengujian warna berdasarkan metode De Man (2009). Pengukuran warna 

dilakukan dengan menggunakan alat digital colormeter. Alat tersebut dikalibrasi 

dengan standar warna putih hingga diperoleh nilai L, a, dan b yang telah 

ditentukan. Lalu sampel pati yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam tabung 

khusus dan ditutup. Kemudian diletakkan di atas lensa lalu ukur nilai L, a, dan b.  

Keterangan:  

L = Cahaya pantul yang menghasilkan warna akromatik putih, abu-abu, dan hitam 

a = Warna kromatik campuran merah hijau (0 sampai 100 untuk warna merah, dan 

nilai a negatif dari 0 sampai -80 untuk warna hijau) 

b = Warna kromatik campuran biru kuning (nilai b positif dari 0 sampai +70 untuk 

warna kuning dan nilai b negatif dari 0 sampai -70 untuk warna biru) 

 

d) Kadar Pati 

Pengamatan kadar pati sesuai metode AOAC (Williams, 1984). Sampel 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer, ditambahkan aquadest dan disentrifugasi. 

Suspensi disaring dengan kain saring, dan endapannya dicuci dengan aquadest. 

Endapan dipindahkan dari kain saring ke dalam erlenmeyer dengan pencucian 

menggunakan aquadest kemudian ditambahkan HCl 25%, dihidrolisis di bawah 

pendingin balik selama 1,5 jam dan didinginkan. Lalu dinetralkan dengan NaOH 

45% dan diencerkan lalu disaring dengan kain saring. Setelah itu dibuat kurva 

standar dengan membuat larutan glukosa standar lalu dilakukan 6 kali 

pengenceran sehingga diperoleh larutan glukosa dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 
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10 mg/ml. Sebanyak 7 buah tabung reaksi masing-masing diisi dengan 1 ml 

larutan glukosa standar tersebut di atas. Satu tabung diisi aquadest sebagai blanko. 

Kemudian dalam tabung reaksi ditambahkan fenol 5% sebanyak 1 ml. Panaskan 

dengan penangas air pada suhu 30
o
C selama 20 menit. Kurva standar glukosa 

ditentukan dengan OD (Optical Density). OD masing-masing larutan tersebut 

dibaca pada panjang gelombang 490 nm. Penentuan kadar pati sampel dilakukan 

seperti cara penentuan kurva standar glukosa. Jumlah kadar pati ditentukan 

berdasarkan OD larutan contoh dan kurva standar dapat dihitung berdasarkan 

rumus berikut: 

              Kadar Pati  =  
           

 
              

                                               

Keterangan:  

A   = Glukosa yang diperoleh dari kurva standar 

B   = Volume sampel (ml) 

C   = Faktor pengenceran sampel 

D   = Berat sampel (g) 

0,9 = Faktor penentu kadar pati 

 

3.3 Analisis Data 

Uji normalitas data diuji dengan uji Kolmogorov-Smirnov, sementara uji 

statistik untuk mengetahui pengaruh perlakuan diuji dengan ANOVA dan uji 

lanjut dengan DMRT (Duncan’s Multiple Range Test). Semua uji dilakukan 

pengolahan dengan bantuan komputer menggunakan SPSS for Windows versi 

16.0.  

 

 

 


