
21 
 

BAB V 

METODOLOGI 

 

5.1 Alat dan Bahan yang Digunakan 

5.1.1 Alat yang Digunakan 

Alat yang digunakan pada penelitian meliputi autoklaf 24 L, cawan porselin, 

beaker glass 500 mL, desikator, timbangan 250 gram, oven, pisau, baskom, 

panci, loyang, dan seperangkat alat penggorengan. 

 

5.1.2 Bahan yang Digunakan 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah singkong sebagai bahan baku 

yang akan diteliti, larutan kapur [CaOH)2] untuk merendam singkong sebelum 

digoreng, minyak goreng sebagai media penghantar panas, serta air untuk 

membersihkan alat dan singkong. Semua bahan dibeli di pasar Banyumanik 

Semarang, kecuali air yang diambil dari air di Program Studi Teknik Kimia 

Departemen Teknologi Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro 

 

5.2 Tahapan-tahapan dalam penelitian  

Permatasari TDA (2013) melakukan penelitian uji pembuatan marning jagung 

dengan menggunakan autoklaf, dengan variabel waktu 1,5 jam; 2 jam; 2.5 jam 

perebusan dengan autoklaf dan 5 jam perebusan dengan panci biasa (sebagai 

variabel kontrol). Dengan bahan baku jagung, langkah penelitian yang ia lakukan 

adalah mensortasi biji jagung, perebusan biji jagung dalam larutan kapur, dan 
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penggorengan. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan menggunakan bahan 

baku singkong (Manihot esculenta). Menurut Koswara S (2013) dan Asmoro K 

  1997) proses pembuatan marning singkong tidak berbeda dengan proses 

pembuatan marning jagung, yaitu umbi singkong yang telah dikupas, dibersihkan, 

dipotong kecil – kecil, di rebus dalam larutan kalsium hidroksida (larutan kapur), 

ditiriskan, dikeringkan dan digoreng. Dalam penelitian ini akan dilakukan dalam 7 

tahap, yaitu : 

5.2.1 Tahap I (Pengupasan) 

Proses pengupasan ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kualitas  

karena kenampakannya  akan  lebih  baik dan bersih 

5.2.2 Tahap II (Pencucian) 

 Proses pencucian dilakukan untuk membersihkan daging singkong 

dari kotoran seperti tanah masih menempel. Pencucian dilakukan di bawah 

pancuran air kran selama beberapa waktu.  

5.2.3 Tahap III (Pengirisan / Perajangan) 

Proses pengirisan / perajangan singkong menjadi berbentuk dadu 

ukuran 1 cm x 1 cm. 

5.2.4 Tahap IV (Perebusan) 

  Irisan singkong direbus dengan menggunakan larutan kapur dengan 

suhu tinggi dalam waktu tertentu.  

5.2.5 Tahap V (Penirisan dan Pengeringan) 

Pengeringan irisan singkong dilakukan dengan dijemur beberapa 

menit dibawah sinar matahari untuk mengurangi kandungan sisa zat cair.   
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5.2.6 Tahap VI (Penggorengan) 

Penggorenganan singkong dilakukan untuk memberi warna yang  

lebih merata dan tekstur bahan pangan yang menarik serta mengembangkan 

citarasa dan aroma pada bahan pangan. 

5.2.7 Tahap VI ( Analisa) 

Pada tahap analisa ini meliputi; kadar air singkong dan kualitas  

produk (warna, aroma dan rasa produk)   

 

5.3 Prosedur Penelitian dan Analisa Produk 

5.3.1 Prosedur Penelitian  

Adapun prosedur penelitian yaitu: 

 

Gambar 10. Prosedur Kerja Penelitian 
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5.3.2 Analisa Produk 

1. Analisa Kadar Air 

 

Gambar 11. Prosedur Kerja Analisa Kadar Air 

2. Analisa Organoleptik Kualitas Produk (Warna, Rasa, Aroma) 

 
Gambar 12. Prosedur Kerja Analisa Organoleptik 

5.4 Variabel Penelitian 

5.4.1 Variabel Tetap 

Jumlah singkong    = 300 gram 

5.4.2 Variabel berubah 

 Perebusan dengan autoklaf = 20 menit, 40 menit, 60 menit 

 Perebusan dengan panci biasa = 20 menit, 40 menit, 60 menit 

Menimbang 5 gram irisan singkong sebelum di goreng selama masing - 
masing variabel waktu (20, 40, 60) menit baik menggunakan perebusan 
autoklaf maupun panci biasa 

Letakkan dalam cawan porselin lalu di oven selama 60 menit. Setelah di 
oven dimasukkan desikator selama 3 menit dan kemudian irisan singkong 
ditimbang lagi  

Menghitung kadar irisan singkong dengan rumus : 

% Kadar Air =  
Ga

Gb
 x 100%  

Ulangi langkah 1 - 3 analisa kadar untuk irisan singkong setelah digoreng 
selama masing - masing variabel waktu (20, 40, 60) menit baik 
menggunakan perebusan autoklaf maupun panci biasa 

Mengambil irisan singkong setelah penggorengan berdasarkan variabel 
waktu (20, 40, 60) menit baik menggunakan perebusan autoklaf maupun 
panci biasa 

Membedakan hasil pengeringan irisan singkong berdasarkan variabel waktu 
(20, 40, 60) menit baik menggunakan perebusan autoklaf maupun panci 
biasa 

Menganalisa kualitas produk berdasarkan warna, rasa, dan aroma yang di 
hasilkan dari  beberapa variabel waktu dan penggunaan alat perebus 


