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III BAHAN, ALAT, DAN METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan mengenai : (3.1) Bahan Penelitian, (3.2) Alat 

Penelitian, dan (3.3)  Metode Penelitian. 

3.1. Bahan Penelitian 

Bahan baku penelitian pada proses pembuatan ragi tape adalah          

tepung beras putih (diperoleh dari Garut, Jawa Barat), bawang putih, lengkuas, 

sukrosa, merica, cabe jamu dimana bahan-bahan tersebut diperoleh dari pasar 

tradisional daerah Ujung Berung, Bandung. 

Bahan baku dalam pembuatan media cair untuk pembuatan media cair 

untuk media tumbuh Saccharomyces cerevisiae yang akan digunakan dalam 

formulasi pembuatan ragi tape yaitu media yeast peptone glucose (YPG) cair 

dibuat dengan komposisi glukosa, pepton, dan ekstrak jamur. 

Bahan analisis penelitian pada proses pembuatan ragi tape adalah 

aquadest, KI, H2SO4 6, Na2S2O4 0,1 N, amilum, larutan luff shoorl, alkohol, dan 

methilum blue. 

3.2. Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah nampan, plastik, 

pisau, saringan, blender, baskom, gelas ukur, gelas kimia, kompor, sendok, dan 

panci, serta alat-alat analisis kimia pipet, spirtus, erlenmeyer, autoklaf, korek api, 

jarum ose, mikroskop, counting chamber, inkubator, labu ukur, pipet, dan neraca 

digital.
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3.3. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dibagi dua tahap yaitu penelitian pendahuluan 

dan penelitian utama. 

3.2.1. Penelitian Pendahuluan 

Berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai acuan, maka penelitian 

pendahuluan yang akan dilakukan yaitu : 

1. Menentukan waktu pertumbuhan optimum Saccharomyces cerevisiae setiap 3 

jam selama 72 jam dalam media cair YPG untuk penambahan ke dalam ragi 

tape. 

2. Menentukan konsentrasi sumber nitrogen terbaik dalam pertumbuhan 

Saccharomyces cerevisiae, sumber nitrogen yang digunakan adalah urea 

dengan konsentrasi 2,5%, 5%, dan 7,5% menggunakan suhu inkubasi 30
0
C. 

Formula yang digunakan pada penelitian pendahuluan yaitu : 

Tabel 2. Formulasi Pembuatan Ragi Tape dengan Konsentrasi Urea 2,5% 

Bahan Gram  Persentase (%) 

Tepung beras 82,704 68,93 

Merica 2,868 2,39 

Cabe jawa 2,868 2,39 

Bawang putih 2,868 2,39 

Lengkuas 0,432 0,36 

Sukrosa 25,248 21,04 

Urea 3,000 2,5 

Jumlah 120 100 
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Tabel 3. Formulasi Pembuatan Ragi Tape dengan Konsentrasi Urea 5% 

Bahan Gram  Persentase  

Tepung beras 79,716 66,43 

Merica 2,868 2,39 

Cabe jawa 2,868 2,39 

Bawang putih 2,868 2,39 

Lengkuas 0,432 0,36 

Sukrosa 25,248 21,04 

Urea 6,000 5,0 

Jumlah 120 100 

 

Tabel 4. Formulasi Pembuatan Ragi Tape dengan Konsentrasi Urea 7,5% 

Bahan Gram  Persentase  

Tepung beras 76,716 63,93 

Merica 2,868 2,39 

Cabe jawa 2,868 2,39 

Bawang putih 2,868 2,39 

Lengkuas 0,432 0,36 

Sukrosa 25,248 21,04 

Urea 9,000 7,5 

Jumlah 120 100 

 

Sebagai respon untuk menentukan konsentrasi urea yang digunakan pada 

penelitian utama adalah dengan cara menghitung jumlah sel hidup dengan   

metode counting chamber. 

3.2.2. Penelitian Utama 

Penelitian utama merupakan lanjutan dari penelitian pendahuluan. 

Penelitian utama terdiri dari rancangan perlakuan, rancangan percobaan, 
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rancangan analisis, rancangan respons, dan deskripsi percobaan. Penelitian utama 

dilakukan berdasarkan hasil terbaik pada penelitian pendahuluan yaitu formulasi 

terbaik. Selanjutnya konsentrasi penggunaan sumber nitrogen yaitu urea yang 

paling baik diantara 2,5%, 2%, dan 1% dengan suhu inkubasi 30
0
C selama         

48 jam. 

3.2.2.1. Rancangan Perlakuan 

Model rancangan perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

menggunakan rancangan faktorial dimana rancangan perlakuan terdiri atas 

perbedaan konsentrasi urea yang ditambahkan yaitu 2,5%, 2%, dan 1% dengan 

suhu 30
0
C selama 48 jam masa inkubasi. Rancangan faktorial 3 x 3 dalam 

rancangan acak kelompok (RAK) dengan 3 pengulangan pada setiap kombinasi. 

Faktor-faktor perlakuan dalam percobaan ini terdiri dari faktor perlakuan 

konsentrasi urea sebagai faktor utama (A) dengan tiga taraf yaitu : a1 (2,5%), a2 

(2%), dan a3 (1%) dan faktor perlakuan penambahan Saccharomyces cerevisiae 

sebagai faktor pendukung (B) dengan tiga taraf yaitu b1 (0,5 ml), b2 (0,75 ml), dan 

b3 (1 ml). 

Matriks percobaan Rancangan Acak Kelompok Faktorial 3 x 3 dapat 

dilihat pada tabel dan denah (layout) Rancangan Acak Kelompok Faktorial 3 x 3 

dengan tiga kali pengulangan dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5. Matriks Rancangan Faktorial 3 x 3 dalam RAK 

Konsentrasi 

Urea (A) 
Ulangan 

Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae (B) 

0,5 ml (b1) 0,75 ml (b2) 1,0 ml (b3) 

2,5 % (a1) 

1 

2 

3 

a1 b1 

a1 b1 

a1 b1 

a1 b2 

a1 b2 

a1 b2 

a1 b3 

a1 b3 

a1 b3 

2,0 % (a2) 

1 

2 

3 

a2 b1 

a2 b1 

a2 b1 

a2 b2 

a2 b2 

a2 b2 

a2 b3 

a2 b3 

a2 b3 

1,0 % (a3) 

1 

2 

3 

a3 b1 

a3 b1 

a3 b1 

a3 b2 

a3 b2 

a3 b2 

a3 b3 

a3 b3 

a3 b3 

 

Tabel 6. Lay Out Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial 3 x 3 

Kelompok 1 

1
 
 
a1 b1

 2
  a1 b2

 3
 a2 b1 

4
 a2 b3 

5
 a2 b2 

6
 a1 b3 

7
 a3 b1 

8
 a3 b3 

9
 a3 b2 

 

Kelompok 2 

1
 
 
a2 b3 

2
  a2 b1

 3
 a3 b2 

4
 a3 b3 

5
 a2 b3 

6
 a1 b2 

7
 a1 b1 

8
 a1 b3 

9
 a2 b2 

 

Kelompok 3 

1
 
 
a1 b3

 2
  a2 b2

 3
 a3 b1 

4
 a2 b3 

5
 a3 b2 

6
 a3 b1 

7
 a2 b1 

8
 a1 b2 

9
 a3 b3 
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3.2.2.2. Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan Rancangan 

Acak Kelompok yang terdiri dari penambahan konsentrasi sumber nitrogen yaitu 

urea yang masing-masing terdiri atas 2,5%, 2%, dan 1% serta penambahan 

Saccharomyces cerevisiae 0,5 ml, 0,75 ml, dan 1 ml dengan suhu inkubasi 30
0
C 

selama 48 jam. 

3.2.2.3. Rancangan Analisis 

Berdasarkan rancangan percobaan di atas dapat dibuat analisis variansi 

(ANAVA) untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pengaruh perlakuan, dimana 

analisis variansi dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Analisis Variansi (ANAVA) 

Sumber 

Variansi 

Derajat 

Bebas (db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F tabel 

Kelompok r-1 JKK KTK   

Perlakuan ab-1  JKP KTP   

Faktor A r-1 JK(A) KT(A) KT(A)/KTG  

Faktor B b-1 JK(B) KT(B) KT(B)/KTG  

Interaksi AB (a–1)(b–1) JK(AxB) KT(AxB) KT(AxB)/KTG  

Galat (r–1)(ab–1) JKG KTG 

Total rab-1 JKT 

(Sumber : Gaspersz, 1995) 

Keterangan: 

r : Replikasi 

a : Konsentrasi urea 

b : Konsentrasi Saccharomyces cerevisiae 
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Selanjutnya ditentukan daerah penolakan hipotesis yaitu : 

1) Jika Fhitung < Ftabel pada taraf 5 % maka tidak ada pengaruh yang nyata 

antara rata-rata dari setiap perlakuan, artinya perlakuan yang diberikan 

tidak berpengaruh terhadap ragi tape maka hipotesis ditolak. 

2) Jika Fhitung ≥ Ftabel pada taraf 5 % maka adanya pengaruh yang nyata antara 

rata-rata dari setiap perlakuan, artinya perlakuan yang diberikan 

berpengaruh terhadap ragi tape yang dihasilkan, maka hipotesis diterima 

dan selanjutnya dilakukan uji jarak berganda Duncan pada taraf 5 %. 

3.2.2.4. Rancangan Respon 

Kriteria pengamatan yang dilakukan meliputi respons kimia dan respons 

mikrobiologi. 

1. Respon Kimia 

Respon kimia yang dilakukan adalah analisis penentuan gula reduksi   

(Luff Scoorl). 

2. Respon Mikrobiologi 

Respon mikrobiologi yang dilakukan adalah menghitung jumlah mikroba 

dengan metode counting chamber. 

3.2.2,5. Deskripsi Percobaan 

Deskripsi penelitian proses pembuatan ragi tape terdiri atas (1) Prosedur 

percobaan pendahuluan dan (2) Prosedur percobaan utama. 
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1. Prosedur Percobaan Pendahuluan 

Prosedur percobaan pendahuluan yang pertama yaitu membuat media cair 

untuk Saccharomyces cerevisiae yang kemudian akan ditambahkan pada ragi 

tape. Media cair yang digunakan yaitu YPG (yeast peptone glucose) yang terdiri 

dari 2,5 gram yeast extract, 10 gram glukosa, dan 5 gram pepton yang dilarutkan 

dengan aquadest sampai 250 ml di erlenmeyer. Sebelumnya bahan-bahan tersebut 

dilarutkan di dalam gelas kimia sambil dipanaskan agar proses pelarutannya lebih 

mudah dan cepat. Setelah itu, larutan YPG dibungkus dengan kertas dan 

dimasukkan ke dalam autoclave selama 30 menit dengan suhu 121
0
C. Kemudian 

media YPG didinginkan sampai benar-benar dingin.  

Selanjutnya bakteri Saccharomyces cerevisiae yang telah sebelumnya 

dibiakkan di dalam media agar miring menggunakan jarum ose digesek sebanyak 

5 kali dan dimasukkan ke dalam media YPG. Media YPG yang telah berisi 

Saccharomyces cerevisiae selanjutnya dimasukkan ke dalam ruang inkubasi suhu 

30
0
C dan dilakukan penggoyangan dengan shaker. Kemudian dilakukan 

perhitungan jumlah sel hidup setiap 3 jam sampai batas waktu 72 jam untuk 

mengetahui pertumbuhan optimum Saccharomyces cerevisiae. 

Prosedur percobaan pendahuluan yang kedua yaitu membuat ragi tape 

dengan konsentrasi urea 2,5%, 5%, dan 7,5% dengan suhu fermentasi 30
0
C 

selama 39 jam. Tepung beras ditimbang sebanyak 82,704 gram, 79,716 gram, dan 

76,716 gram. Urea ditimbang sebnyak 3 gram, 6 gram, dan 9 gram. Kemudian 

ditimbang bahan-bahan penujang pembuatan ragi seperti  bawang putih sebanyak 
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2,868 gram, merica 2,868 gram, cabe jawa 2,868 gram, lengkuas 0,432 gram dan 

sukrosa 25,248 gram. Selanjutnya bahan-bahan tersebut dihaluskan dan 

ditambahkan dengan tepung beras yang sebelumnya telah ditimbang dengan 

masing-masing konsentrasi urea. Setelah itu dimasukan ke dalam bahan-bahan 

pembuatan ragi 1 ml Saccharomyces cerevisiae dan air  hingga terbentuk adonan. 

Setelah itu adonan ragi dicetak bulat pipih dengan ukuran sekitar ± 2 cm. 

Kemudian ragi yang sudah dicetak diatas nampan ditutup dengan plastik yang 

berguna untuk melindungi kontak langsung dengan kontaminasi. Selanjutnya 

dilakukan fermentasi selama 39 jam dengan suhu 30
0
C. Setelah dilakukan 

fermentasi, ragi tape dikeringkan dengan tunneldryer dengan  suhu 50
0
C selama 

27 jam waktu pengeringan.  

Respon pengamatan dengan analisis fisik yaitu mengukur nilai pH dengan 

kertas pH universal dan dilanjutkan dari analisis tersebut dengan uji mikrobiologi 

mengenai jumlah sel dengan counting chamber.  

2. Prosedur Percobaan Penelitian Utama 

Setelah didapatkan hasil waktu optimum Saccharomyces cerevisiae dan 

sumber nitrogen terbaik dari percobaan pendahuluan maka urea yang terbaik 

digunakan dalam percobaan ini.  Pembuatan  ragi tape dengan konsentrasi urea 

2,5%, 2%, dan 1% dan konsentrasi Saccharomyces cerevisiae 0,5 ml, 0,75 ml,  

dan 1 ml dengan suhu fermentasi 30
0
C selama 39 jam. Tepung beras ditimbang 

sebanyak 82,704 gram, 79,716 gram, dan 76,716 gram. Urea ditimbang sebanyak 

3 gram, 6 gram, dan 9 gram. Kemudian bahan-bahan penujang pembuatan ragi 
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ditimbang seperti  bawang putih sebanyak 2,868 gram, merica 2,868 gram, cabe 

jawa 2,868 gram, lengkuas 0,432 gram dan sukrosa 25,248 gram. Selanjutnya 

bahan-bahan tersebut dihaluskan dan ditambahkan dengan tepung beras yang 

sebelumnya telah ditimbang dengan masing-masing konsentrasi urea. Setelah itu 

dimasukan ke dalam bahan-bahan yang sebelumnya telah ditimbang untuk 

membuat ragi 0,5 ml, 0,75 ml dan 1 ml Saccharomyces cerevisiae masing-masing 

kedalam adonan dan ditambah air  hingga terbentuk adonan yang dapat dibentuk. 

Setelah itu adonan ragi dicetak bulat pipih dengan ukuran sekitar ± 2 cm. 

Kemudian ragi yang sudah dicetak diatas nampan ditutup dengan plastik yang 

berguna untuk melindungi kontak langsung dengan kontaminasi. Selanjutnya 

dilakukan fermentasi selama 39 jam dengan suhu 30
0
C. Setelah dilakukan 

fermentasi, ragi tape dikeringkan dengan tunneldryer dengan  suhu 50
0
C selama 

27 jam waktu pengeringan. 

Respon pengamatan dengan analisis kimia mengenai kadar gula reduksi. 

Dilanjutkan dari analisis tersebut dengan uji mikrobiologi mengenai jumlah sel 

dengan counting chamber. 
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Pepton 5 gramExtract Yeast 2,5 gramGlukosa 10 gram

Pencampuran

Pemanasan

t = 10 menit, T=700C

Air 250 ml

Sterilisasi

t = 30 menit, T=1210C

Pendinginan

Media YPG Cair

 

Gambar 3. Diagram Alir Pendahuluan Pembuatan Media Cair YPG (yeast peptone 

glucose) 
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Gambar 4. Diagram Alir Pendahuluan Pembuatan Ragi Tape  
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Tepung beras putih

82,704 gram, 79,716 gram, dan 

76,716 gram

Ragi Tape

Saccharomyces 

cerevisiae

bawang putih 2,868 gram, merica 

2,868 gram, cabe jawa 2,868 gram, 

lengkuas 0,432 gram dan sukrosa 

25,248 gram

Pencampuran

Penghalusan

Pencetakan

Air

Inokulasi

T = 300C, t = 39 jam

Pengeringan

T = 500C, t = 27 jam

Urea

2,5 g, 2 g, dan 1 g

Sterilisasi

T=1000C, t=15 menit

 

Gambar 5. Diagram Alir Penelitian Utama Pembuatan Ragi Tape  

  


