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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 Bab ini akan menguraikan mengenai : (1) Bahan dan Alat Penelitian,                      

(2) Metode Penelitian dan (3) Deskripsi Percobaan. 

3.1. Bahan dan Alat Penelitian 

3.1.1. Bahan-bahan yang Digunakan 

  Bahan bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah : Bekatul padi 

sebagai bahan utama yang didapat dari penggilingan beras di jln Tambakdahan 

KM.5 kec. Binong  kab. Subang, akuades, HCl pekat, NaOH 30%, luff school 

(Campuran kupri sulfat, Na-karbonat,dan asam sitrat), H2SO4 6N, KI, na-tiosulfat 

0,1 N,amylum, CMC dan  Gliserol semua bahan  kimia diperoleh dari Brata 

Chemical jalan terusan jakarta no.77 Bandung. 

3.1.2. Alat-alat yang Digunakan 

 Peralatan yang digunakan dalam pembuatan edible film bekatul padi 

adalah timbangan digital, otoklaf, blender, gelas kimia, kain saring, batang 

pengaduk, kaca pencetak, stirer magnetic, gelas ukur, pipet ukur, pipet tetes, pH 

meter, spreder, tunnel dryer. Alat yang digunakan dalam analisis kimia adalah 

kaca arloji, cawan krus, buret, erlenmeyer, pipet gondok, pipet tetes, tang krus, 

gelas ukur, gelas kimia, filler, timbangan analitik, eksikator, klem, statif, tanur dan 

oven, sedangkan alat yang digunakan untuk analisis mekanik adalah penggaris, 

bulpoin, cutter, stirer magnetic, thermometer, Gardner-Park Permeability Cup 

untuk mengukur laju transmisi uap air, Universal Testing Machine / tensilon 
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untuk mengukur kuat tarik dan persen elongasi yang akan dilakukan di lipi-

Bandung. 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian utama. 

3.2.1. Penelitian Pendahuluan 

3.2.1.1. Stabilisasi Bekatul  

Stabilisasi bekatul berdasarkan metode Hubeis dkk., (1997) yang 

dimodifikasi, bekatul yang diperoleh dari penggilingan padi di ayak dengan 

ayakan 80 mesh untuk memisahkan partikel-partikel kulit gabah, dedak serta 

bahan-bahan lain yang ikut tercampur dalam bekatul. Selanjutnya  bekatul   

dipanaskan dalam otoklaf pada suhu 121
0
 C  selama 10 menit. Bekatul yang sudah 

distabilisasi ini selanjutnya dikeringkan , setelah di keringkan bekatul kemudian 

bekatul dikemas. Bekatul hasil proses stabilisasi akan digunakan pada proses 

selanjutnya. 

3.2.1.2. Penentuan Perbandingan Bekatul dan Air   

Tujuan penelitian ini untuk menentukan perbandingan bekatul dan air 

yang terbaik, dimana perbandingan bekatul dan air divariasikan menjadi tiga 

perlakuan yang terdiri dari a1=  perbandingan bekatul dan air (1:2), a2=  

perbandingan bekatul dan air (1:3), dan a3= perbandingan bekatul dan air (1:4). 

Filtrat yang dihasilkan dilakukan respon pengamatan yaitu respon kimia, 
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dilakukan analisis kadar pati dengan metode luff schoorl (AOAC, 1995). Dari 

hasil analisis yang tertinggi akan digunakan dalam penelitian utama. 

3.2.2. Penelitian Utama 

Penelitian utama ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

konsentrasi CMC dan gliserol serta interaksi keduanya terhadap karakteristik 

edible film bekatul padi. Penelitian utama terdiri dari rancangan perlakuan, 

rancangan percobaan, rancangan analisis, dan rancangan respon. 

1.  Rancangan Perlakuan 

 Perlakuan-perlakuan yang akan diterapkan pada tahap penelitian utama 

adalah sebagai berikut : 

a. Konsentrasi CMC dengan variasi: 1% (b/v), 1.5% (b/v), dan 2% (b/v) 

b. Konsentrasi Gliserol dengan variasi: 1% (b/v), 2% (b/v), dan 3% (b/v). 

2.  Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial, sebagai berikut :  

a. Faktor P konsentrasi (CMC), dengan tiga taraf yaitu : p1 = CMC 1% (b/v), p2 

= CMC 1,5% (b/v) dan p3 = CMC 2% (b/v). 

b. Faktor G konsentrasi Gliserol, dengan tiga taraf yaitu : g1 = Gliserol 1% (b/v), 

g2 = Gliserol 2% (b/v) dan g3 = Gliserol 3% (b/v). 
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Tabel 5. Desain Faktorial 3 x 3 dalam Rancangan Acak kelompok 

Konsentrasi 

CMC (P) 

Konsentrasi 

Gliserol (G) 

Kelompok Ulangan 

I II III 

p1: 1% (b/v) 

g1 : 1% (b/v) 

g2 : 2% (b/v) 

g3 : 3% (b/v) 

p1 g1 

p1 g2 

p1 g3 

p1 g1 

p1 g2 

p1 g3 

p1 g1 

p1 g2 

p1 g3 

p2 1,5% (b/v) 

g1 : 1% (b/v) 

g2 : 2% (b/v) 

g3 : 3% (b/v) 

p2 g1 

p2 g2 

p2 g3 

p2 g1 

p2 g2 

p2 g3 

p2 g1 

p2 g2 

p2 g3 

p3 2% (b/v) 

g1 : 1% (b/v) 

g2 : 2% (b/v) 

g3 : 3% (b/v) 

p3 g1 

p3 g2 

p3 g3 

p3 g1 

p3 g2 

p3 g3 

p3 g1 

p3 g2 

p3 g3 

Sumber : Gasperz, 1995. 

Denah (Layout) Rancangan Percobaan pada percobaan ini adalah sebagai berikut : 

Kelompok Ulangan Pertama 

p2 g2 p1 g3 p3 g3 p1 g2 p3 g2 p2 g3 p1 g1 p2 g1 p3 g1 

Kelompok Ulangan Kedua 

p1 g3 p2 g2 p2 g3 p3 g2 p3 g3 p3 g1 p2 g1 p1 g2 p1 g1 

 

Kelompok Ulangan Ketiga 

p3 g1 p2 g3 p1 g1 p3 g2 p2 g2 p2 g1 p1 g3 p1 g1 p3 g3 

Model percobaan yang digunakan untuk interaksi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Yijk = µ +Kk+ Pi + Gj + (PG)ij + εijk 

Keterangan : 

i = 1, 2, ..., p (banyaknya variasi konsentrasi CMC p1, p2, p3) 

j = 1, 2, ..., g (banyaknya variasi konsentrasi gliserol g1, g2, g3) 

k = 1, 2, ..., r (banyaknya ulangan) 

Dimana : 
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Yijk  = Nilai  respon pada  pengamatan  ke-k  yang  memperoleh 

kombinasi perlakuan ij (taraf ke-i dari konsentrasi CMC dan taraf 

ke-j dari konsentrasi Gliserol) 

μ = Nilai tengah umum (rata-rata yang sebenarnya) dari nilai 

pengamatan. 

Kk = Pengaruh penambahan dari kelompok ke-k. 

Pi = Pengaruh perlakuan dari taraf ke-i faktor konsentrasi CMC. 

Gj = Pengaruh perlakuan dari taraf ke-i faktor konsentrasi Gliserol. 

(PGij) = Pengaruh interaksi antara perlakuan taraf ke-i faktor konsentrasi 

CMC dan perlakuan taraf ke-j faktor konsentrasi Gliserol.  

εijk 

 

= 

 

Pengaruh galat percobaan pada kelompok ke-k yang memperoleh 

taraf ke-i faktor konsentrasi CMC dan taraf ke-j faktor konsentrasi 

Gliserol. 

3. Rancangan Analisis 

Berdasarkan rancangan percobaan di atas dapat dibuat analisis variasi 

(ANAVA) untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pengaruh perlakuan, analisis 

variasi dapat dilihat pada Tabel 6. di bawah ini. 

Tabel  6. Analisis Variasi (ANAVA) Pengaruh Konsentrasi CMC dan Gliserol 

pada Pembuatan Edible film Bekatul Padi 

Sumber Variasi 
Derajat 

Bebas (db) 

Jumlah 

Kuadrat (JK) 

Kuadrat 

Tengah (KT) 
F Hitung 

 

F Tabel 

(5%) 

Kelompok r-1 JKK KTK -  

Faktor P p – 1 JK(P) KT (P) KT(P)/KTG  

Faktor G g – 1 JK(G) KT (G) KT(G)/KTG  

Interaksi PG (p-1)(g-1) JK (PxG) KT (PxG) KT(PxG)/KTG  

Galat (r-1)(pg-1) JKG KTG   

Total rpg-1 JKT    

Sumber : Gaspersz, 1995. 

Keterangan : 

r = Replikasi (ulangan) 

t = Perlakuan 

P = Konsentrasi CMC 

G = Konsentrasi Gliserol  
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 Berdasarkan perhitungan ANAVA, dapat ditentukan daerah penolakan 

hipotesis yaitu : 

1. Jika F hitung > F tabel pada taraf 5%, maka perlakuan konsentrasi CMC dan 

konsentrasi gliserol serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap edible film 

bekatul padi yang dihasilkan, maka dilakukan uji lanjut jarak berganda 

Duncan. 

2. Jika F hitung ≤ F tabel pada taraf 5%, hipotesis ditolak apabila perlakuan 

konsentrasi CMC dan konsentrasi gliserol serta interaksi keduanya tidak 

berpengaruh terhadap edible film bekatul padi. 

4.  Rancangan Respon 

  Respon yang akan diuji meliputi respon kimia, respon fisika, dan respon 

organoleptik. 

(1) Respon kimia yaitu pengukuran kadar air (AOAC, 1994) terhadap 27 sampel 

edible film bekatul padi.  

(2) Respon fisik yaitu analisis kecepatan  larut (Herbert, 1994) yang dilakukan  

terhadap 27 sampel edible film bekatul padi.  

(3) Respon Organoleptik dilakukan untuk mengetahui tingkat mutu dan 

penerimaan panelis terhadap mutu edible film bekatul padi sehingga diketahui 

produk disukai atau tidak oleh panelis. Uji organoletik ini dilakukan dengan 

menggunakan skala hedonik dengan 15 panelis, kriteria penentuan berdasarkan 

tingkat kesukaan panelis terhadap sampel-sampel yang disajikan kepada panelis 

meliputi warna dan kenampakan tekstur. 
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Data yang tersaji dalam bentuk kualitatif pada respon organoleptik, 

sebelum diolah secara statistik, terlebih dahulu diolah menjadi data kuantitatif 

dengan menggunakan Tabel 7. 

Tabel 7. Kriteria Skala Mutu Hedonik Uji Organoleptik 

Skala numerik 

Uji organoleptik 

Warna Kenampakan tekstur 

1 Sangat tidak suka Sangat tidak menarik 

2 Tidak suka Tidak menarik 

3 Agak tidak suka Agak tidak menarik 

4 Agak suka Agak menarik 

5 suka Menarik 

6 Sangat suka Sangat menarik 

(Sumber : Soekarto, 1985) 

5. Rancangan Respon Sampel Terpilih 

Rancangan respon dilakukan pada satu sampel terpilih yang kemudian 

dilakukan respon fisik yaitu pengujian kuat tarik dan persen elongasi dengan 

metode ASTM D638 serta laju transmisi uap air dengan metode ASTM D1653-93 

yang cara pengujiannya dapat di lihat pada lampiran 3 dan 4. 

3.3. Deskripsi Penelitian 

  Prosedur penelitian pembuatan edible film bekatul padi terdiri dari 

penelitian pendahuluan dan penelitian utama. 
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3.3.1.  Deskripsi Penelitian Pendahuluan 

3.3.1.1. Stabilisasi Bekatul 

Deskripsi percobaan stabilisasi bekatul adalah sebagai berikut: 

1. Pengayakan 

Bekatul diayak menggunakan ayakan 80 mesh untuk memisahkan bekatul 

dari kulit gabah, dedak, menir dan sebagainya, sehingga diperoleh bekatul halus. 

2. Pengemasan 

Bekatul kemudian dikemas sampai tertutup rapat. Pengemasan dengan 

menggunakan jar dengan diberi plastik untuk memastikan jar tertutup dengan 

rapat. 

3. Pemanasan dalam otoklaf 

Bekatul kemudian dipanaskan dalam otoklaf pada suhu 121°C selama 10 

menit. 

4. Pengeringan 

Bekatul kemudian dikeringkan untuk menurunkan kadar air bekatul. 

Proses pengeringan menggunakan tunnel dryer pada suhu 50°C selama 3 jam. 

5. Pengemasan  

Bekatul hasil proses stabilisasi kemudian dilakukan pengemasan dengan 

terlebih dahulu ditambahkan silika gel, kemudian kemasan dirapatkan dengan 

menggunakan siller. 
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6. Analisis 

Bekatul kemudian dianalisis kadar air (AOAC, 1994) dan kadar abu 

(AOAC, 2005). 

3.1.1.2. Penentuan Perbandingan Bekatul dan Air   

Deskripsi percobaan Penentuan Perbandingan Bekatul dan Air  adalah 

sebagai berikut: 

1. Penimbangan  

Tepung bekatul hasil proses stabilisasi halus ditimbang untuk mengetahui 

beratnya. 

2. Pencampuran 

Setelah ditimbang tepung bekatul hasil proses stabilisasi halus kemudian 

ditambahkan air, perbandingan bekatul dan air divariasikan menjadi tiga 

perlakuan yang terdiri dari a1= bekatul : air (1:2), a2= bekatul : air (1:3), dan a3= 

bekatul : air (1:4). 

3. Penyaringan  

Campuran bekatul dan air kemudian disaring menggunakan kain saring  

sehingga di peroleh filtrat dan ampas. Filtrat akan digunakan untuk analisis 

sedangkan ampas akan dibuang. 

4. Analisis  

Filtrat kemudian dilakukan analisis kadar pati dengan metode luff schoorl 

(AOAC, 1995). Dari hasil analisis yang tertinggi akan digunakan dalam penelitian 

utama. 
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3.4.2.  Deskripsi pembuatan  edible film bekatul padi berdasarkan konsentrasi 

CMC dan konsentrasi gliserol dalam penelitian utama. 

  Deskripsi pembuatan  edible film bekatul padi berdasarkan konsentrasi 

CMC dan konsentrasi gliserol sebagai berikut:  

1. Persiapan Bahan Baku 

Persiapan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan edible film adalah 

mempersiapkan bahan baku. Formulasi pembuatan edible film dapat dilihat pada 

lampiran 8.  

2. Penimbangan  

Proses ini bertujuan untuk mengetahui berat dari bahan. Bahan baku 

ditimbang beratnya menggunakan timbangan digital. 

3. Pencampuran I  

Setelah ditimbang bekatul padi ditambahkan air perbandingan bekatul dan 

air berdasarkan perbandingan terpilih pada penelitian sebelumnya. 

4. Penyaringan 

Campuran bekatul dan air kemudian disaring menggunakan kain saring  

sehingga di peroleh filtrat dan ampas. Filtrat digunakan sebagai bahan baku 

sedangkan ampasnya dibuang. 

5. Pencampuran II 

Filtrat kemudian  ditambahkan CMC, penambahan CMC divariasikan  

menjadi tiga perlakuan yaitu p1= CMC 1%,  p2= CMC 1,5%,  dan p3= CMC 2% 
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(Tranggono,1989) dengan cara dimasukan sedikit demi sedikit. Bahan baku 

diaduk rata hingga tercampur menjadi larutan yang homogen. 

6. Pengaturan pH 

Pengujian pH pada larutan edible film menggunakan pH meter untuk 

mengetahui berapa pH larutan. Pembentukan gel optimum pada pH 4-7   

(Winarno, 1997), jika dalam keadaan asam yaitu dengan menambahkan NaHCO2 

0,1%, namun jika keadaan basa, dinetralkan dengan menambahkan asam sitrat. 

7. Pemanasan 

Proses selanjutnya pemanasan pada suhu 78
o
C selama  30 menit (Winarno, 

1997), sambil diaduk sampai homogen menggunakan magnetic stirrer. 

8. Pencampuran III dan Pemanasan 

Bahan yang ditambahkan adalah gliserol, penambahan gliserol 

divariasikan menjadi tiga perlakuan yaitu g1= gliserol 1%, g2= gliserol 2%, dan 

g3= gliserol 3% (Yoyo,1995) disertai pemanasan pada suhu 78
o
C selama 5 menit 

sambil diaduk sampai homogen menggunakan magnetic stirrer. 

9. Pendinginan  

Larutan edible film kemudian dilakukan proses pendinginan sampai suhu 

35°C-40°C. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan gelembung yang timbul 

selama proses pencampuran, adanya gelembung akan mengakibatkan timbulnya 

pinhole pada edible film bekatul padi. 

 

 



36 

 

10. Pecetakan  

Pencetakan dilakukan pada plat kaca menggunakan spreder dengan ukuran 

pencetakan 1 mm. 

11. Pengeringan  

Larutan edible film yang sudah dicetak kemudian dilakukan pengeringan 

pada suhu 50°C selama 2 jam (Indrarti, 2007). 

12. Penyimpanan  

Setelah dikeringkan edible film dilakukan penyimpanan selama 24 jam 

sebelum dilepaskan dari cetakan. Proses ini bertujuan untuk mempermudah proses 

pelepasan edible film dari cetakan. 

13. Analisis 

  Edible film yang telah terbentuk tinggal memerlukan proses analisis 

kelayakan secara fisik, kimia dan organoleptik.  



37 

 

Bekatul

Pengayakan

80 mesh

Dedak, kulit 

gabah, menir, 

dsb

Bekatul 

Halus

Pemanasan dalam 

otoklaf

T= 121°C, t= 10 menit

Pengeringan 

T= 50°C, t= 3 jam

Pengemasan

Uap Air

Pengemasan

Bekatul Hasil Stabilisasi 

Dalam kemasan

Silica Gel

Jar

Uap Air

 
Gambar2. Diagram Alir Stabilisasi Bekatul 

 

Bekatul Hasil 

Stabilisasi

Penimbangan 

Pencampuran 

Penyaringan dengan 

kain saring

Filtrat

Ampas 

a1= Bekatul:Air(1:2) 

a2=Bekatul:Air(1:3) 

a3=Bekatul:Air(1:4)

 
Gambar 3. Diagram Alir Penentuan Perbandingan Bekatul dan Air   
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Penimbangan 

Penyaringan

p1= CMC 1%

p2= CMC 1,5%

p3= CMC 2%

Ampas

Bekatul:Air

(1:2)

Pengaturan pH

4-7

Pencampuran II

Pencampuran III & Pemanasan

T=78oC t= 5 menit

Larutan Edible Film

Pencetakan

Ketebalan 1mm

Pengeringan

T=50oC, t= 2 jam

Edible Film

Uap air

g1= gliserol 1%

g1= gliserol 2%

g1= gliserol 3%

Pemanasan 

T=78oC t= 30 menit

Filtrat

Pencampuran I 

Bekatul Hasil 

stabilisasi

Pengukuran pH

Pendinginan

T= 35°C-40°C

Penyimpanan

t= 24 jam

Uap air

Uap air

 
Gambar 4. Diagram alir penelitian Utama  pembuatan edible film bekatul padi. 


