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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Materi Penelitian 

Penelitian Karakteristik Curd Berbahan Dasar Ekstrak Kacang Hijau (Vigna 

radiata) dengan Whey Tahu Kedelai (Glycine max)  Sebagai Bahan Penggumpal 

telah dilaksanakan pada bulan Maret - April 2017 di Laboratorium Kimia dan Gizi 

Pangan, Jurusan Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

Materi yang digunakan pada penelitian karakteristik fisik whey berbahan 

dasar ekstrak kacang hijau (Vigna radiata) dengan whey tahu kedelai (Glycine max)  

sebagai bahan penggumpal adalah timbangan analitik, baskom, oven, gelas beker 

250 ml, kertas wrap, loyang, tabung reaksi, pipet, pemanas air, termometer, spatula, 

sendok, pH meter (Hanna, Jerman), dan texture analyzer (CT-3 Brookfield, 

Turkey). Bahan yang digunakan adalah 1 kg kacang hijau, air, dan whey tahu 

kacang kedelai. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian terdiri dari rancangan percobaan, prosedur penelitian, uji 

variabel, dan analisis data yang dijelaskan sebagai berikut: 
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3.2.1. Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan variasi perbedaan 

penambahan whey kedelai pada esktrak kacang hijau sebanyak 0%, 2%, 4%, 6%, 

dan 8% sebagai tambahan bahan penggumpal yang masing-masing perlakuan 

dilakukan sebanyak 5 kali ulangan. 

Tabel 3. Desain Percobaan Pemberian Kondisi pH yang Berbeda  

Ulangan/Perlakuan P1 P2 P3 P4 K 

U1 PIU1 P2U1 P3U1 P4U1 KU1 

U2 P1U2 P2U2 P3U2 P4U2 KU2 

U3 P1U3 P2U3 P3U3 P4U3 KU3 

U4 P1U4 P2U4 P3U4 P4U4 KU4 

Perlakuan : P ; Ulangan : U ; Kontrol : K 

Model matematis rancangan percobaan yang diterapkan:  

Yij =  μ +  α i +   ∑𝑖𝑗    

Keterangan : 

Yij = Angka pengamatan dari perlakuan ke-i (tanpa penambahan whey, 

penambahan whey sebanyak 2%, 4%, 6%, dan 8%) dan ulangan ke-j 

(1,2,3,4,) 

µ =  Nilai tengah perlakuan  

α = Pengaruh perlakuan ke-i (tanpa penambahan whey, penambahan whey 

sebanyak 2%, 4%, 6%, dan 8%) dan ulangan ke-j (1,2,3,4.) 

∑𝑖𝑗 = Pengaruh galat substitusi perlakuan ke-i (tanpa penambahan whey, 

penambahan whey sebanyak 2%, 4%, 6%, dan 8%) dan ulangan ke-i (1,2,3,4,) 
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3.2.2. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah adanya perbedaan total rendemen, kadar 

air, kadar protein, dan tekstur pada curd dengan penambahan konsentrasi whey 

kedelai yang berbeda sebagai bahan penggumpal. 

3.2.3. Prosedur Penelitian 

a)  Persiapan Kondisi pH Whey Terbaik  

 Hal yang dilakukan pertama adalah menentukan kondisi pH dari whey 

kacang kedelai terbaik yang akan digunakan. Prosedur yang dilakukan adalah 

dengan menghitung kondisi pH dari whey kedelai selama satu minggu dengan dua 

perlakuan yaitu diletakkan pada suhu ruang dan pada suhu kulkas. Setiap hari 

selama satu minggu kondisi pH dari whey diukur menggunakan pH meter untuk 

dapat mengetahui berapa pH dari whey yang dihasilkan. Setelah dilakukan 

pengamatan didapat pH terbaik yang digunakan sebagai bahan penggumpal yaitu 

pada hari ke-3 dengan kondisi whey disimpan pada suhu ruang. 

Ilustrasi 1. Grafik Perubahan pH Whey Tahu Hari Ke 1 - 7 
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Ilustrasi 2. Diagram Alir Proses Penentuan pH Whey Kedelai 

 

b) Pembuatan Churd Kacang Hijau  

Metode yang dilakukan menurut Said dan Heru (1999) tentang pembuatan 

curd tahu dengan sedikit modifikasi dimana dilakukan tahap sentrifugasi selama 5 

menit dengan kecepatan 4000 rpm. Pertama yang dilakukan adalah dengan memilih 

kacang hijau berkualitas baik kemudian ditimbang hingga berat mencapai 100 g. 

Kacang hijau dengan berat yang sudah sesuai kemudian dicuci dan direndam di 

dalam air selama 8 jam hingga kondisi kacang hijau menjadi agak lunak. Setelah 

direndam, kacang hijau dihaluskan dengan cara ditambahkan air 1 : 3 kemudian 

dimasukan ke dalam blender hingga halus secara merata. Kacang hijau yang sudah 

halus kemudian disaring menggunakan kain saring hingga ampas-ampasnya 

terpisah dari sarinya. Setelah terpisahkan, sari kacang hijau dipanaskan hingga 

mencapai suhu 90ºC lalu ditambahkan dengan asam sitrat 1% serta whey dengan 

konsetrasi 0%, 2%, 4%, 6%, dan 8%. Setelah ditambahkan larutan yang sudah ada 

dimasukan kedalam centrifuge tube untuk dilakukan pemutaran dengan kecepatan 

4000rpm selama 5 menit. Setelah selesai diputar akan terlihat perbedaan padatan 

dan cairan sehingga dapat dipisahkan kemudian dilakukan pengamatan dan 

pengujian. 
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Ilustrasi 3. Diagram Alir Pembuatan Curd 

 

3.2.3. Pengujian Variabel 

Pengujian variabel yang dilakukan pada curd adalah uji total rendemen, uji 

kadar air, uji kadar protein, dan uji tekstur. 

a) Uji Total Rendemen 

Rendemen curd menurut Syukroni (2013) dapat ditentukan berdasarkan 

perbandingan antara Bobot curd dengan bobot bahan mentah kacang hijau yang 

dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Rendemen(%) =  
Bobot 𝑐𝑢𝑟𝑑

Bobot kacang hijau
× 100% 
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b) Uji Kadar Air 

Pemeriksaan kadar air digunakan metode pengeringan atau oven 

(Thermogravimetri). Menurut Legowo et al. (2005) prosedur dan perhitungan kadar 

air dengan metode pengeringan oven adalah pertama disiapkan cawan porselin yang 

telah diberi kode sesuai kode sampel, kemudian dipanaskan dalam oven dengan 

suhu 100 – 105 °C selama ± 1 jam. Setelah 1 jam, cawan porselin diambil dan 

dimasukkan dalam desikator ± 15 menit, kemudian cawan porselin ditimbang. 

Sampel sebanyak 1 - 2 g ditimbang dalam cawan porselin yang telah diketahui 

beratnya. Kemudian dikeringkan dalam oven dengan suhu 100 –105 °C selama 4 - 

6 jam, setelah di oven sampel ditimbang hingga tercapai bobot konstan, jika belum 

konstan sampel dimasukan ke dalam oven lagi selama 1 jam, dimasukan desikator, 

kemudian lakukan penimbangan hingga tercapai bobot konstan. Bobot dianggap 

konstan apabila selisih penimbangan tidak melebihi 0,2 mg. Setelah didapatkan 

bobot konstan kadar air dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Kadar air =  
(BC + BS) −  (BC + BS setelah dioven)

BS
× 100% 

Keterangan 

BC : Berat Cawan 

BS : Berat Sampel 

c) Uji Kadar Protein 

Sampel yang diuji adalah curd berbahan dasar ekstrak kacang hijau. 

Pengujian kadar protein menurut Sudarmadji et al. (2007) dilakukan dengan metode 

Kjeldahl, metode ini terdiri atas tiga tahapan. Tahap pertama adalah destruksi, 

dimulai dengan menimbang sampel sebanyak 0,5 g dan dimasukkan ke dalam labu 
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destruksi dan ditambah katalisator berupa selenium sebanyak 0,5 g, kemudian 

ditambah asam sulfat (H2SO4) pekat sebanyak 10 ml, lalu sampel didestruksi dalam 

ruang asam selama 1-1,5 jam atau sampai warna cairan jernih. Hasil destruksi 

didinginkan, kemudian dilanjutkan dengan proses destilasi. Selanjutnya adalah 

tahap destilasi. Pada tahap ini ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH3) 

dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan, asam standar yang 

dipakai sebagai penangkap adalah asam borat (H3BO4) 4% sebanyak 20 ml. Untuk 

mengetahui asam dalam keadaan berlebihan maka diberi indikator Metylen Red 

(MR) dan Metylen Blue (MB) sebanyak 2 tetes. Kemudian sampel dimasukkan ke 

dalam labu destilasi dan ditambah 50 ml aquades dan 40 ml natrium hidroksida 

(NaOH) 45%. Destilasi berakhir sampai penangkap berubah warna dari ungu 

menjadi hijau. Hasil destilasi, kemudian dilanjutkan dengan proses titrasi. Terakhir 

adalah tahap titrasi. Pada tahap ini penampung yang digunakan adalah asam borat. 

Banyaknya asam borat yang bereaksi dengan ammonium dapat diketahui dengan 

tirasi menggunakan asam klorida (HCl) 0,1 N, akhir titrasi ditandai dengan 

perubahan warna larutan dari hijau menjadi ungu. Kadar protein dihitung dengan 

rumus : 

%N =  
(ml HCL − Blanko) × N HCL × 0,014 × 6,25

mg sampel
× 100% 

d) Uji Tekstur 

Parameter yang dilakukan dalam penelitian ini diharapkan dapat membuat 

perbedaan tekstur dari setiap perlakuan. Tekstur sampel menurut Nur (2009) dapat 

diukur dengan menggunakan alat texture analyzer. Cara kerja pengujian tekstur 
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kekerasan adalah sampel diletakan ditempat sampel yang tersedia. Selanjutnya 

probe jenis jarum dipilih dan probe dipasang pada tempatnya. Tombol start ditekan 

untuk memulai pengujian. Trigger, distance, dan speed yang muncul pada layar 

diatur, selanjutnya sampel akan ditekan oleh probe. Besarnya gaya probe yang 

digunakan untuk menekan sampel dicatat. Kekenyalan dinyatakan dalam satuan 

gram force (gf). Nilai yang diperoleh merupakan hasil rata-rata pengukuran pada 

lima bagian curd yang berbeda. 

 

  


