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KATA PENGANTAR 

 

 Mata Kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri merupakan mata kuliah wajib dan 

mata kuliah pra syarat, sebagai dasar pemahaman bagi mata kuliah selanjutnya yaitu 

teknologi pengolahan pangan. Ruang lingkup mata kuliah Pengetahuan Bahan Agroindustri 

meliputi pengenalan karakteristik fisik bahan, pengetahuan karakteristik kimia bahan juga 

karakteristik mikrobiologi bahan . 

 Beban mata kuliah ini adalah sebanyak 2 sks yang terdiri dari kegiatan perkuliahan 

berupa teori, tatap muka di kelas dan juga kegiatan praktikum.  Kegiatan praktikum 

ditujukan agar mahasiswa lebih memahami mata kuliah Pengetahuan Bahan ini karena 

memiliki pengalaman dasar yang lebih mantap dan dapat mendukung teori-teori yang 

disampaikan pada tatap muka di kelas. 

 Buku Petunjuk Praktikum Pengetahuan Bahan Agroindustri ini disusun dengan 

maksud dan tujuan membantu mahasiswa dalam melaksanakan praktikum Pengetahuan 

Bahan.  Keahlian dan keterampilan kerja di laboratorium sangat membantu dalam 

memahami teori yang telah diperoleh dalam kegiatan perkuliahan sehingga tercipta korelasi 

yang saling membangun antara teori dan realita.  

 Buku modul Praktikum ini disusun secara rinci dan sitematis, sehingga memudahkan 

praktikan memahami dan mempersiapkan diri sebelum melakukan kegiatan praktikum.   

 Harapan kami, buku ini dapat bermanfaat bagi praktikan Pengetahuan Bahan 

Agroindustri serta bagi mahasiswa yang memerlukannya. Segala saran dan kritik yang 

membangun mengenai isi buku ini sangat dinantikan untuk pengembangan di masa 

mendatang.  

 

 

 

                Bandung, September 2013 

 

          

Tim Penyusun, 
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JADWAL PRAKTIKUM 

PENGETAHUAN BAHAN AGROINDUSTRI 

SEMESTER GANJIL 2013/2014 

NO Tgl JUDUL PERCOBAAN KETR 

1 16 sept  SABU  

1. Karakteristik fisik, kimia  

2. Pre processing : blansing    

3. Fresh handling: cooling storage, freezing  

2 7 okt SEREALIA LEGUM UMBI  

1. Karakteristik fisik,   

  

2. Fresh handling: curing, reduksi toksik, drying  

3 21 okt NIRA, BHN PENYEGAR, MINYAK  

1. Karakteristik fisik,   

2. Karakteristik kimia  

3. komparasi berbagai jenis nira, bhn penyegar, minyak nabati  

4 18 nop DAGING & UNGGAS  

1. Karakteristik fisik,   

2. Karakteristik kimia    

3. Fresh handling: cooling storage, freezing  

5 2 des SUSU & TELUR  

1. Karakteristik fisik, Kimia susu  

2. Karakteristik fisik telur  

3. uji kualitas telur  

  

6 16 des IKAN, REMPAH  

1. Karakteristik fisik, Kimia ikan, rempah,  

2. uji kualitas ikan,   

3. Fresh handling: cooling storage, freezing, curing rempah, drying  
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

1.  Praktikan wajib datang dan melakukan percobaan sesuai jadwal yang telah ditentukan 

(tidak diperkenankan datang terlambat) 

2.  Sebelum waktunya, praktikan tidak diperkenankan memasuki ruangan praktikum 

3.  Praktikan diwajibkan memakai pakaian rapi, sopan dan memakai jas lab. (tidak 

diperkenankan memakai kaos oblong dan atau  sandal) 

4.  Teori dan petunjuk praktikum harus dipahami sebelum praktikum. 

5.  Sebelum praktikum, praktikan wajib menyerahkan jurnal pendahuluan sesuai dengan 

tugas praktikum masing-masing. 

6.  Sebelum dan sesudah bekerja, meja praktikum dibersihkan dengan desinfektan. 

7.  Alat-alat harus digunakan dengan hati-hati, dan bila terjadi kerusakan atau kehilangan 

alat selama praktikum, praktikan (secara individual atau berkelompok) bertanggung jawab 

untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut.  

8. Semua alat-alat yang digunakan dalam kegiatan praktikum dibersihkan dan disusun 

kembali pada tempatnya secara rapi, kecuali pengawas praktikum memberikan instruksi 

lain. 

9.  Setelah melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan sementara dalam 

jurnal dari hasil pengamatan selama kegiatan praktikum. 

10.  Praktikan harus membuat laporan akhir yang diserahkan satu minggu setelah kegiatan 

praktikum (pengamatan terakhir). 

11.  Praktikan yang tidak menyerahkan laporan akhir atau terlambat akan dikurangi nilainya 

dan jika berturut-turut 2 kali tidak menyerahkan laporan, praktikan tersebut tidak boleh 

mengikuti praktikum selanjutnya. 

12.  Selama praktikum dalam ruangan laboratorium, praktikan dilarang keras merokok, 

bercanda, dan makan/minum. 
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PEDOMAN PENULISAN 

LAPORAN PRAKTIKUM PENGETAHUAN BAHAN AGROINDUSTRI 

 

 Laporan praktikum pengetahuan bahan dibedakan menjadi 2 bagian yaitu laporan 

awal dalam bentuk jurnal praktikum dan laporan akhir.  Laporan awal (jurnal praktikum) 

terdiri dari metode praktikum, alat bahan praktikum dan gambaran tahapan proses 

percobaan yang akan dilakukan, berikut hasil pengamatan setelah percobaan. Sedangkan 

laporan akhir terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode praktikum, hasil dan 

pembahasan dan bagian penutup.   

 Jurnal praktikum dikumpulkan sebelum praktikum dilakukan dan menjadi syarat 

untuk mengikuti praktikum. Laporan akhir dikumpulkan setelah dilakukan praktikum dengan 

range waktu paling lambat 1 minggu setelah praktikum (pengamatan) dilaksanakan. 

 Untuk mendukung mudahnya penulisan laporan praktikum, berikut akan diuraikan 

pedoman penulisan laporan sebagai berikut:  

FORMAT LAPORAN 

1. Bagian Depan 

1.1. Halaman muka 

 Format halaman muka dapat dilihat pada lampiran 1. Cover untuk laporan praktikum 

Pengetahuan bahan  Agroindustri berwarna merah. 

 

2. Bagian Utama 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

dalam latar belakang diuraikan mengapa praktikum dilakukan (menjawab 

keingintahuan praktikan untuk mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan atau 

menerapkannya untuk suatu tujuan), apa yang mendorong atau mengapa praktikum 

dipandang menarik, penting dan perlu dilakukan. 

1.2. Tujuan Praktikum 

Tujuan praktikum secara garis besar telah tercantum pada tiap-tiap judul praktikum. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 Tijnjauan Pustaka memuat tinjauan singkat dan jelas terhadap pustaka yang 

menimbulkan gagasan dan mendasari pelaksanaan praktikum.  Tinjauan pustaka juga 

menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari pustaka acuan 

yang dijadikan landasan dan acuan pemikiran untuk melakukan penelitian. 

 Pustaka yang digunakan hendaknya diusahakan pustaka yang terbaru dan relevan.  

Setiap kalimat yang ada di dalam tinjauan pustaka hendaknya diberi kutipan dimana 

praktikan menyadur kalimat tersebut.   

 

BAB III. METODE PRAKTIKUM 

3.1. Waktu dan Tempat Praktikum 

 Nyatakan waktu dan tempat praktikum 

3.2.  Alat dan Bahan 

 Tulis alat dan bahan yang telah ada pada buku petunjuk praktikum beserta masing-

masing fungsi alat dan bahan tersebut. 

3.3.  Prosedur Kerja 

 Prosedur kerja mengikuti buku penuntun praktikum tetapi setiap kalimat pasif 

diganti dengan kalimat aktif.  

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil 

 Hasil ditulis berdasarkan data yang dihasilkan dalam praktikum tersebut dan hasil 

pengamatan. 

4.2.  Pembahasan 

 Pembahasan merupakan wahana penulis mengemukakan pendapat dan 

argumentasinya secara bebas tetapi singkat dan logis.  Pembahasan disajikan dalam bentuk 

pembahasan teoritis, baik secara kualitatif, kuantitatif atau secara statistis.  Hasil praktikum 

diulas apakah memenuhi tujuan penelitian.   

 

BAB V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang disarikan dari hasil 
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praktikum dan pembahasan dengan mengacu kepada tujuan penelitian.  Dalam menarik 

kesimpulan, praktikan harus kritis dan cermat memperhatikan apakah kesimpulan yang 

dibuat dapat ditafsirkan lain dan apakah generalisasi yang dibuat sudah cukup luas dan 

melibatkan kesimpulan, hasil, pendapat, dan teori yang ada. 

5.2.  Saran 

 Saran yang dikemukakan seharusnya berasal dari hal-hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaan atau hasil praktikum saja. 

 

III. Bagian Akhir 

 Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang diacu dalam bab tinjauan pustaka.  

Penyusunan daftar pustaka dilakukan dengan mengikuti petunjuk penulisan karya ilmiah 

UPI. 

 

TATA CARA PENULISAN 

1. Bahan dan Ukuran 

 Naskah diketik dalam satu muka di atas kertas HVS 70 g dengan ukuran 21 x 29,7 cm 

(A4).  Dengan margin kertas diatur menjadi 4-3-3-3. 

2. Penulisan Laporan 

Laporan ditik dengan computer dengan spasi 1,5 dan setiap aline menjorok 0,5 inci dari 

tepi kiri.  Font yang digunakan Times New Roman ukuran 12. 

 

 

FORMAT JURNAL PRAKTIKUM 

NAMA PERCOBAAN ALAT & BAHAN PROSEDUR 

KERJA 

HASIL PENGAMATAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bahan baku agroindustri merupakan komoditas hasil pertanian yang bersifat 

perishable.  Hal ini berkaitan erat dengan sifat fisik dan kimianya yang menyebabkan bahan 

baku agroindustri mudah mengalami kerusakan baik fisik, kimia maupun mikrobiologi.  

Selain itu komoditas hasil pertanian, akan mengalami perubahan-perubahan fisiologis 

setelah dipanen.  Perubahan ini disertai dengan perubahan fisik, kimia dan mikrobiologi. 

 Pemahaman mengenai berbagai karakteristik bahan dan perubahan-perubahan yang 

terjadi selama penyimpanan (pasca panen) dapat digunakan untuk mengetahui kualitas atau 

mutu bahan tersebut.. Di samping itu, pemahaman karakteristik bahan agroindustri berguna 

dalam penentuan metode penanganan bahan baku agroindustri sebelum mengalami proses 

pengolahan selanjutnya dalam industry pengolahan hasil pertanian. 
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BAB II 

SAYURAN  dan BUAH-BUAHAN  

 

2.1.  Pengamatan karakteristik fisik sayur dan buah 

2.1.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik fisik penting sayur dan buah yang 

berbeda-beda dari setiap jenis yang menentukan dalam sortasi dan grading. Karakteristik 

fisik yang diamati antara lain warna, aroma, rasa, bentuk, berat, ukuran, kekerasan. 

 

2.1.2.  Bahan dan alat 

Mangga Jamur Timbangan penetrometer 

Apel wortel Penggaris mikrometer 

jeruk Kembang kol Pisau, silet Jangka sorong 
kubis Tomat selada bayam 
 

2.1.3.  Cara Kerja 

1)  Warna, aroma dan Rasa 

Amati warna, aroma dan penampakan umum semua sampel yang sudah disiapkan. 

Lakukan pencicipan untuk mengetahui rasanya (untuk sampel buah). 

Catat semua hasil pengamatan 

2)  Bentuk 

Gambar semua sampel yang sudah disiapkan. 

Beri keterangan pada gambar tersebut 

3)  Berat 

Timbang semua sampel yang sudah disiapkan. 

Catat berat dari masing-masing sampel 

4)  Ukuran 

Ukur panjang, lebar dan tinggi/tebal masing-masing buah dan sayur menggunakan 

penggaris, jangka sorong atau micrometer sekrup. 

5)  Kekerasan 

Pengamatan subjektif: 

Pijit setiap sampel dengan menggunakan jari tangan. 

Pengamatan Objektif: 
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Ukur kekerasan dengan menggunakan penetrometer. 

Lakukan sebanyak 5 kali pada titik yang berbeda kemudian dirata-ratakan hasilnya. 

Kekerasan sampel dinyatakan dalam satuan mm/10 detik dengan berat beban tertentu 

 

2.2.  Pengukuran Edible portion  sayur dan buah 

2.2.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengukur jumlah bagian yang dapat dimakan (edible portion) dari 

beberapa jenis sayur dan buah yang penting diketahui dalam perhitungan rendemen 

produksi hasil olahan sayur dan buah 

 

2.2.2.  Bahan dan alat 

Bayam kubis Apel Nanas 

Kangkung wortel Papaya Bengkuang 

Mentimun Kacang panjang Nangka Timbangan  
buncis sawi Melon pisau 
 

2.2.3.  Cara Kerja 

Timbang setiap jenis sampel yang sudah disediakan. 

Pisahkan bagian yang biasa dimakan dengan yang tidak. 

Timbang setiap bagian tersebut. 

Nyatakan dalam persen terhadap berat utuh. 

 

2.3.  Pengamatan karakteristik kimia sayur dan buah 

2.3.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik kimia dari sayur dan buah yang 

berbeda-beda dari setiap tingkatan kematangan. Karakteristik kimia ditetapkan secara 

obyektif kuantitatif. 

 

2.3.2.  Bahan dan alat 

Jambu biji Nanas Larutan iod 0,01N Erlenmeyer 

semangka Sirsak Larutan kanji 1% Buret, kertas saring 

jeruk Mentimun Larutan NaOH 0,1N Blender 
pepaya wortel Phenolptalein 1% pH meter 
selada bayam Labu takar refraktometer 
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2.3.3.  Cara Kerja 

1)  Keasaman (pH) 

Hancurkan 100 g sampel menggunakan blender. 

Tambahakan 100 ml air destilata ke dalam blender jika sampel berkadar air rendah 

sebelum sampel dihancurkan. 

Ukur pH hancuran bahan dengan pH meter sebanyak 3 kali kemudian dirata-ratakan. 

2)  Padatan terlarut 

Hancurkan 100 g sampel menggunakan blender. 

Saring hancuan sampel dengan kertas saring. 

Teteskan filtrate pada prisma refraktometer, baca skala refraktometer yang 

menunjukkan kadar padatan terlarut (%). 

Jika sebagian besar padatan terlarut sampel berupa gula, hasil pembacaan diyatakan 

sebagai Brix. 

3)  Total Asam Tertitrasi 

Hancurkan 100 g sampel menggunakan blender dengan penambahan 100 ml destilat. 

Masukkan hancuran bahan ke dalam labu takar 250 ml. 

Encerkan sampai tanda tera dengan air destilata yang digunakan sebagai pembilas 

blender. 

Saring dengan kertas saring hingga diperoleh filtrat 

Titrasi 25 ml filtrate dengan larutan NaOH 0,1N. 

Tambahkan3 tetes indicator fenolftalein ke dalam filtrate sebelum dititrasi. 

Lakukan titrasi sampai terbentuk warna merah muda yang stabil.. 

Total asam tertitrasi dinyatakan sebagai NaOH 0,1N per 100 g bahan. 

4)  Asam Askorbat (Vitamin C) 

Titrasi 25 ml filtrate untuk pengukuran total asam tertitrasi dengan larutan iod 0,01 N 

Tambahkan indicator kanji pada filtrate sebelum titrasi. 

Lakukan titrasi sampai terjadi perubahan warna yang stabil (terbentuk biru ungu) 

Asam askorbat (mg/100 g bahan) =  ml iod 0,01N x 0,88 x P x 100 
              Gram berat sampel 
 Dengan p = factor pengenceran 
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2.4.  Pengukuran Laju Respirasi sayur dan buah 

2.4.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengelompokkan jenis buah-buahan berdasarkan laju respirasi menjadi 

buah klimakterik dan non klimakterik, dimana buah klimakterik mengalami peningkatan laju 

respirasi yang mendadak selama proses pematangan 

2.4.2.  Bahan dan alat 

Pisang Jambu biji Larutan HCl 0,1N Pompa udara 

Advokat Tomat Larutan NaOH 0,1N Selang plastiik 

Nanas Cabe Larutan KOH 2N Desikator, buret 
Apel jeruk Larutan KOH 1 N Erlenmeyer 
 

2.4.3.  Cara Kerja 

1.  Susun alat-alat menjadi seperti: 

Tabung berisi CaCl2 (A) – Erlenmeyer berisi KOH 2N (B) – Erlenmeyer berisi KOH 1N (C) – 

desikator tempat buah/sayur  (D) – Erlenmeyer berisi NaOH 0,1N  (E) – selang plastic (F) . 

3.  Jalankan pompa selama 1 jam, sehingga udara akan bergerak dari tabung A ke 

Erlenmeyer E. 

Kalsium klorida pada tabung A akan menangkap uap air dari udara yang bergerak, 

sedangkan larutan KOH pada Erlenmeyer B dan C akan menangkap CO2nya. Udara yang 

sampai di desikator D tidak mengandung uap air dan CO2 lagi.  Larutan KOH pada 

Erlenmeyer E akan menangkap CO2 hasil respirasi dari desikator D. 

Reaksi yang terjadi dalam Erlenmeyer E: 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O 

4.  Titrasi campuran pada Erlenmeyer E dengan larutan HCl 0,1N, dengan indicator 

phenolptalein.  Titer akan bereaksi dengan sisa NaOH yang belum bereaksi dengan CO2. 

NaOH + HCl  NaCl + H2O 

5.  Lakukan juga titrasi terhadap blanko (tanpa buah dan sayur). 

6. Jumlah CO2 hasil respirasi dapat dihitung berdasarkan rumus berikut: 

CO2 (mg/kg bahan/1 jam) = (ml HCl blanko – sampel) x N HCl x 44 
       Kg bahan x 2 
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2.5.  Metode Pengupasan sayur dan buah 

2.5.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat membedakan berbagai metode pengupasan sayur dan buah yang sering 

dilakukan pada pengolahan sayur buah. 

 

2.5.2.  Bahan dan alat 

Kentang anggur phenolptalein 1% Panci, pisau, neraca 

wortel Tomat Larutan NaOH 1% Retort, gelas piala 

 

2.5.3.  Cara Kerja 

Cuci bahan-bahan yang akan dikupas, kemudian tiriskan. 

Timbang masing-masing bahan untuk setiap metode pengupasan berikut: 

1)  Pengupasan dengan tangan 

      Kupas setiap jenis bahan dengan menggunakan pisau atau sejenisnya. 

2)  Pengupasan dengan air mendidih 

     Celupkan bahan kedalam air mendidih selama ± 5menit, kemudian angkat dan celupkan 

ke dalam air dingin selama 1-3 menit. 

     Lepaskan kulit bahan dengan penyemprotan air 

3)  pengupasan dengan uap 

     Panaskan bahan yang dikupas dalam retort pada suhu 110-121 C selama 1,5-2 menit. 

    Buka katup uap retort (exhaust) sehingga tekanan di dalam retort menjadi 1 atm. 

    Semprot bahan dengan air untuk melepaskan kulitnya. 

4)  Pengupasan dengan larutan alkali 

     Celupkan bahan ke dalam larutan NaOH 1% mendidih selama 0,5-5menit. 

     Bahan disemprot dengan air untuk melepaskan kulitnya. 

     Penyemprotan dengan air dilakukan sampai tidak ada residu alkali pada bahan. 

     Pengujian residu alkali dilakukan menggunakan larutan phenolpltalein., jika bahan masih 

berwarna merah setelah ditetesi, maka bahan masih mengandung alkali. 

 Hitung rendemen dan waktu masing-masing metode pengupasan. 

Bandingkan hasil kupasan dari setiap metode pengupasan. 
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2.6.  Perlakuan pendahuluan pra pengolahan  sayur dan buah 

2.6.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi pengaruh berbagai jenis perlakuan pendahuluan pra 

pengolahan sayur dan buah terhadap karakteristik fisik sayur dan buah. 

 

2.6.2.  Bahan dan alat 

Apel Nangka mentah NaHSO3 Kompor, pisau 

Pisang mentah Kentang Garam dapur Baskom, panic 

Salak terong Vitamin C H2O2, abu, kapur tohor 
 

2.6.3.  Cara Kerja 

1)  Blansir 

     Masukkan sampel buah/ sayur yang telah dikupas ke dalam air mendidih selama 3-5 

menit. 

     Amati warna, aroma dan tekstur bahan. 

     Bandingkan hasilnya jika bahan dikukus selama 3-5 menit 

2)  Perendaman dalam larutan NaHSO3, garam dapur, H2O2 dan vitamin C 

     Rendam bahan yang telah dikupas dalam larutan NaHSO3 2000 ppm, garam dapur 0,5%, 

H2O2 2% dan vitamin C 0,5% selama 15-30 menit. 

     Amati warna bahan setelah perendaman. 

     Bandingkan hasilnya dengan perendaman dalam campuran larutan vit.C 0,5% dan asam 

sitrat 0,5% (1:1), serta campuran larutan garam 0,5% dan asam sitrat 0,5% (1:1). 

3)  Perendaman dalam air kapur 

Buat larutan kapur jenuh dan ambil bagian yang jernih selama 30-60 menit atau lakukan 

perendaman selama 1 malam. 

Amati tekstur bahan setelah perendaman. 
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BAB III 

BAHAN PENYEGAR  

 

3.1.  Pengamatan karakteristik fisik bahan penyegar 

3.1.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik fisik bahan penyegar seperti kopi, 

teh, coklat. 

 

3.1.2.  Bahan dan alat 

Buah kopi Timbangan  

Buah coklat Penggaris planimeter 

Daun teh Pisau, silet Jangka sorong 
 

3.1.3.  Cara Kerja 

1.  Bentuk 

Gambar bentuk buah kopi, buah coklat dan daun teh 

2.  Ukuran 

Ukur panjang dan diameter buah kopi dan buah coklat menggunakan penggaris atau 

jangka sorong. 

Ukur luas daun the menggunakan planimeter. 

7. Warna 

Amati dan catat warna setiap sampel bahan penyegar 

8. Struktur 

Buat irisan melintang dan membujur buah kopi dan coklat. 

Ukur tebal masing-masing lapisan. 

Gambar penampang melintang dan membujurnya 

5.  Aroma 

     Kenali dan catat aroma biji kopi, biji coklat dan daun teh.  
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3.2.  Analisis Kimia bahan Penyegar 

3.2.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengetahui kandungan alkaloid yang terdapat dalam bahan penyegar 

seperti kopi, coklat dan teh. 

 

3.2.2.  Bahan dan alat 

Kopi bubuk Coklat bubuk Teh bubuk 

Tek bukuk Petroleum ether, MgO Larutan KMn O4 standar 

MgO, H2SO4,cloroform,KOH Tetrakhloroetan Larutan gelatin 
Erlenmeyer, labu takar Ethyl ether (ether) Pipet 10 ml, 50 ml 
Pendingin balik Cawan porselin Buret, plat pemanas 
Corong pemisah Labu didih, kondensor Kertas saring, magnetic stirer 
 Kertas saring Larutan as. Oksalat 0,1 N 
 Neraca analitik Larutan indigo 
 

3.1.3.  Cara Kerja 

Analisis Kafein 

 Timbang 5 gram sampel yang telah digiling halus dan lolos saringan 30 mesh 

 Masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer dan tambahkan 5 gram MgO, 200 ml air suling 

 Didihkan perlahan selama 2 jam dengan ditutup pendingin balik. 

 Encerkan dengan air suling dalam labu takar hingga volume mencapai 500 ml, saring. 

 Ambil 300 ml filtrate, masukkan ke dalam labu godok. 

 Tambahkan 10 ml H2SO4, didihkan sampai volume cairan tinggal 100 ml. 

 Masukkan cairan ke dalam corong pemisah. 

 Bilas labu godok dengan H2SO4, kocok berkali-kali dg kloroform berturut-turut 

menggunakan 25 ml, 20 ml, 15 ml, 10 ml, 10 ml dan 10 ml. 

 Masukkan cairan bilasan ke dalam corong pemisah, tambahkan 5 ml KOH 1%, kocok, 

biarkan hingga cairan terpisah jelas. 

 Cairan bawah merupakan larutan kafein dalam chloroform, keluarkan, dan tampung 

dalam Erlenmeyer. 

 Tambahkan lagi 10 ml chloroform ke dalam corong pemisah, kocok, biarkan sampai 

cairan terpisah jelas. 

 Keluarkan cairan bag.bawah, tampung dalam Erlenmeyer yang sama. 

 Ulangi perlakuan ini sekali lagi. 
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 Larutan dalam Erlenmeyer diuapkan residunya, lalu keringkan dalam oven bersuhu 100 C 

hingga diperoleh berat konstan yang merupakan berat kafein kasar. 

Kadar kafein sampel (%) = (g kafein x 3,464 x 500)/ (300 x g sampel) x 100% 

 

Analisis Theobromin coklat 

 Ekstrak sampel yang banyak mengandung lemak dengan pethroleum ether. 

 Timbang 10 gram sampel pada cawan porselin. 

 Tambahkan 2-3 MgO , campur hingga merata. 

 Tambahkan 9-20 ml aquades hingga sampel menjadi adonan. 

 Tempatkan adonan sampel pada penangas uap selama 30 menit, aduk sesekali 

 Pindahkan sampel pada Erlenmeyer, tambahkan 150 ml tetrakhloroetan. 

 Hubungkan dengan kondensor, didihkan selama 30 menit 

 Saring dan tampung filtratnya (harus jernih) 

 Masukkan residu dan kertas saring dalam labu didih. 

 Tambahkan 120 ml tetrakhloroethan, refluks selama 20-30 menit. 

 Lakukan distrilasi terhadap filtrate sampel. 

 Saring ekstrak sampel dan tampung filtratnya pada wadah yang sama dengan filtrate 

pertama. 

 Lakukan dua kali lagi ekstraksi menggunakan 120 ml tetrakhloroethan dan distilasi 

filtratnya sampai volumenya tersisa 3-5 ml. 

 Setelah filtrate dingin, tambahkan 65 ml ether, kocok, biarkan 1 jam hingga 

supernatannya terlihat jernih. 

 Saring endapannya dengan kertas saring yang sudah diketahui beratnya. 

 Cuci residu pada kertas saring dengan 5-7 ml ether 

 Keringkan kertas saring pada suhu 100 C 

 Timbang untuk mengetahui berat residunya. 

 Berat residu merupakan berat theobromin sampel. 

 Tambahkan angka 0.004 gram pada berat residu sebagai factor koreksi larutnya 

theobromin dalam ether. 

Kadar theobromin (%) = (berat residu  + 0,004/ (berat sampel) x 100% 
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Analisis Tanin 

 Rebus 5 gram teh selama 30 menit dalam 400 ml akuades. 

 Setelah dingin, pindahkan pada labu takar 500 ml, encerkan  

 Pipet 10 ml larutan sampel, dan saring. 

 Jika filtrate tidak jernih, tambahkan 25 ml larutan indigo dan 750 ml akuades. 

 Tempatkan di atas magnit dan titrasi dengan larutan KMnO4 standar hingga cairan 

berwarna kuning muda atau merah muda pada permukaannya. 

 Catat volume larutan KMnO4 yang diperlukan sebagai a. 

 Pipet 100 ml larutan sampel yang sudah disaring. 

 Tambahkan 50 ml larutan gelatin, larutan NaCl asam 100 ml dan 10 g bubuk kaolin. 

 Kocok campuran selama beberapa menit, biarkan menguap. 

 Saring dengan kertas saring. 

 Ambil 25 ml filtrate, tambahkan 25 ml larutan indigo, 750 ml akuades. 

 Titrasi campuran tersebut dengan larutan KMnO4 standar hingga titik akhir berwarna 

kuning muda atau merah muda pada permukaan campuran.  

 Catat volume larutan MnO4 yang diperlukan sebagai b. 

Kadar tanin (%) = (b-a) x N/25 x 0,00416 / berat sampel x 100% 
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BAB IV 

NIRA 

 

4.1.  Pengamatan karakteristik fisik Nira 

4.1.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik fisik nira seperti kejernihan, 

aroma, rasa, kekentalan 

4.1.2.  Bahan dan alat 

Nira kelapa Gelas piala 200ml  

Nira aren Corong gelas Kapas 

 

4.1.3.  Cara Kerja 

1) Warna/ kejernihan, aroma dan rasa 

Lakukan pengamatan secara organoleptik terhadap warna/ kejernihan, aroma dan rasa 

atau tingkat kemanisan nira 

2) Kotoran 

Saring 100ml nira dengan menggunakan kapas. 

Amati adanya kotoran yang menempel pada kapas penyaring. 

3) Kekentalan 

Ukur kekentalan nira menggunakan viscometer  

 

4.2.  Pengamatan karakteristik Kimia Nira 

4.2.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik kimia nira seperti keasaman dan 

kadar gula. 

 

4.2.2.  Bahan dan alat 

Nira kelapa Erlenmeyer, buret pH meter Kertas saring 

Nira aren Refraktometer Thermometer NaOH, fenolftalein 

 

4.2.3.  Cara Kerja 

1)  Keasaman (pH) 

     Ukur suhu nira dengan thermometer. 
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     Ukur pH nya menggunakan pH meter 

2)  Total asam tertitrasi 

      saring 100 ml nira dengan kertas saring. 

     Titrasi 25 ml nira yang sudah disaring menggunakan titer larutan NaOH 0,1N dan 

indicator fenolptalein. 

     Nyatakan total asam tertitrasi nira sebagai ml NaOH 0,1N/ 100 ml nira 

3)  total Gula 

     Teteskan sedikit nira yang sudah disaring pada prisma refraktometer. 

     Baca skala pada refraktometer dan nyatakan kadar gula nira dalam derajat Brix. 
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BAB V 

MINYAK DAN LEMAK  

 

5.1.  Pengamatan struktur dan sifat fisik bahan penghasil minyak dan lemak 

5.1.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui beberapa karakteristik fisik dari bahan-bahan penghasil minyak 

seperti kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, kedelai dan jagung. 

 

5.1.2.  Bahan dan alat 

Kelapa Gandum Pisau, silet, neraca 

Kelapa sawit Jagung Mikroskop, penggaris 

Kacang tanah Kedelai Jangka sorong 
 

5.1.3.  Cara Kerja 

1.  Bentuk 

Amati bentuk masing-masing jenis bahan penghasil minyak 

Gambar bentuknya secara utuh 

2.  Ukuran 

Ukur panjang dan diameter atau tebal setiap jenis bahan 

3.  Struktur Fisik 

Iris secara melintang dan membujur setiap jenis bahan. 

Amati struktur fisik atau bagian yang terlihat. 

Gambar dan beri keterangan 

4. Distribusi minyak atau lemak 

Buat irisan melintang dan membujur dari setiap jenis bahan 

Amati pada bagian mana minyak berada. 

Gunakan mikroskop untuk mengamati penyebaran butiran minyak atau lemaknya. 

9. warna 

catat warna bagian sampel yang merupakan sumber minyak 

10. berat 

timbang bagian-bagian yang merupakan sumber minyak 

nyatakan sebagai prosentase berat keseluruhan. 
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5.2.  Pengamatan sifat fisik minyak dan lemak 

5.2.1. Tujuan 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi beberapa sifat fisik minyak dan lemak sperti warna, 

odor, flavor dan sebagainya. 

 

5.2.2.  Bahan dan alat 

Minyak kelapa Alcohol Thermometer 

Minyak kelapa sawit Piknometer  

Minyak kedelai Asam asetat Gelas piala 
Minyak jagung Lemak hewan Tabung kapiler 
Minyak ikan Lemak susu Lemari es 
 

5.2.3.  Cara Kerja 

1)  Warna 

Amati warna masing-masing jenis minyak dan lemak secara subjektif. 

Catat pigmen yang terdapat pada minyak atau lemak  

2)  Odor/ aroma 

Identifikasi aroma masing-masing jenis minyak atau lemak dengan pembauan 

3)  berat jenis 

 Timbang piknometer kosong yang bersih dan kering. 

 Isi dengan minyak sampel (hindari munculnya gelembung udara) 

 Setelah ditutup, tempatkan piknometer pada penangas air bersuhu 25 – 30 C selama 

30 menit. 

 Keringkan piknometer dengan kertas serap. 

 Timbang dengan neraca analitik. 

 Lakukan perlakuan seperti di atas dengan menggunakan akuades. 

Berat jenis = suhu pengukuran/ 15,5 C = 

berat sampel minyak/ berat air pada volume sama + 0,00064 (suhu pengukuran – 15,5 C) 

4)  turbidity point (titik kekeruhan) 

 Masukkan sejumlah sampel pada gelas piala yang berisi asam asetat atau alcohol. 

 Panaskan hingga terbentuk larutan yang jernih. 
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 Tempatkan thermometer pada gelas piala. 

 Dinginkan perlahan sampai terlihat Kristal-kristal halus lemak terbentuk. 

 Suhu pada saat terbentuk Kristal halus tersebut merupakan turbidity point. 

5)  titik cair 

 Cairkan dan saring sampel minyak atau lemak yang akan diuji. 

 Celupkan 3 tabung kapiler gelas yang diameter dalamnya 1 mm, diameter luarnya 2 

mm, panjangnya 5-8 mm, sampai cairan minyak naik setinggi 1 cm. 

 Masukkan tabung tersebut ke dalam gelas piala dan simpan dalam lemari es pada 

suhu 4 – 10 C selama 16 jam. 

 Masing-masing tabung dikatkan dengan thermometer sehingga ujung tabung yang 

terbawah letaknya sama dengan ujung reservoir thermometer. 

 Tabung bersama thermometer dicelupkan ke dalam gelas piala yang berisi air suling. 

 Sambil diaduk, air tersebut, suhunya dinaikkan rata-rata 0,5 C/ menit. 

 Teruskan pemanasan hingga tabung tersebut menjadi jernih yang merupakan titik 

cair minyak. 

 

5.3.  Pengamatan sifat kimia  minyak dan lemak 

5.3.1. Tujuan 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi beberapa sifat kimia minyak dan lemak seperti 

bilangan penyabunan, bilangan asam agar dapat diketahui susunan kimianya. 

 

5.3.2.  Bahan dan alat 

Minyak kelapa Chloroform, larutan iod bropida Larutan KOH 0,1,  

Minyak kelapa sawit Larutan KI 15 %, larutan Na2S2O3 0,1N Batu didih 

Minyak kedelai Larutan amilum 1%, KOH-alkohol Buret, Erlenmeyer 
Minyak jagung Larutan HCl 0.5 N, fenolftalein 0,1% (aq) Labu didih, kondensor 
Minyak ikan Larutan NaOH-gliserol, NaOH(aq) 0,1N Pipet tetes, penangas air 
Lemak hewan Alcohol netral 95%, Ba(OH)2 (aq) 0,1N Kertas saring, asbes, Bunsen 
Lemak susu AgSO4, larutan H2SO4 (1: 4) Gelas ukur, pipet 
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5.3.3.  Cara Kerja 

1)  Bilangan Iod 

 Timbang 0,1-0,5 g sampel dalam erlenmeyer tertutup. 

 Tambahkan 10 ml kloroform untuk melarutkan sampel dan 25 ml larutan iod 

bromide. 

 Biarkan selama 30 menit di tempat gelap sambil sesekali dikocok. 

 Tambahkan 10 ml larutan KI 15%  dan kocok. 

 Cuci Erlenmeyer dan tutupnya dengan 100 ml akuades. 

 Titrasi dengan larutan standar Na2S2O3 0,1 N sambil distirer hingga warna kuning 

iod hamper lenyap. 

 Tambahkan 2ml  larutan amilum 1% sebagai indicator 

 Lanjutkan titrasi, sampai warna biru hamper lenyap. 

 Tutup Erlenmeyer dan kocok dengan kuat sehingga sisa iod yang terdapat pada 

lapisan kloroform bergerak ke larutan KI. 

 Teruskan titrasi sampai warna biru lenyap. 

 Buat blanko seperti pada penetapan sampel. 

  

Bilangan iod (g/100 g sampel) = (ml Na2S2O3 x N) x BM I2 x 100 
                                                                 2 x 1000 x berat sampel (g) 

2)  bilangan penyabunan 

 Timbang 5 g sampel, masukkan dalam Erlenmeyer 300 ml. 

 Tambahkan 50 ml larutan KOH alcohol 

 Hubungkan Erlenmeyer dengan kondensor dan refluks sampai sampel minyak/lemak 

tersabunkan dengan sempurna yang ditandai dengan tidak adanya globula lemak. 

 Dinginkan dan titrasi kelebihan KOH dengan larutan HCl 0,5 N menggunakan 

indicator fenolftalein. 

 Titik akhir titrasi ditandai dengan lenyapnya warna merah muda. 

 Buat penetapan blanko 

Bilangan penyabunan = (ml HCl blanko – ml HCl sampel) . Normalitas HCl x 56.1 
berat sampel (g) 
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3)  Bilangan asam 

Timbang 20 gram sampel. 

Tambahkan 50 ml alcohol netral 95%. 

Panaskan sampai mendidih dan kocok untuk melarutkan asam lemak bebasnya. 

Titrasi dengan larutan KOH 0,1N sambil dikocok. 

Titik akhir titrasi adalah saat terbentuk warna merah muda yang stabil. 

Bilangan asam = ml KOH x Normalitas KOH  x Berat molekul KOH 
Berat sampel (gram) 
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BAB VI 

REMPAH-REMPAH  

 

6.1.  Pengamatan karakteristik fisik beberapa jenis rempah 

6.1.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui beberapa karakteristik fisik rempah-rempah seperti warna dan 

aroma yang digunakan sebagai bumbu masak, jamu, bahan kosmetik. 

 

6.1.2.  Bahan dan alat 

Jahe,  Temulawak kencur 

Kunyit Lengkuas Temu kunci 

 

6.1.3.  Cara Kerja 

1)  Bentuk 

     Gambar masing-masing jenis rempah. 

2)  Warna 

     Catat warna kulit dari setiap jenis rempah. 

     Lakukan pengupasan atau pemecahan kulit. 

    Catat warna rempah bagian dalam 

3)  struktur fisik 

     Buat irisan melintang dan membujur dari setiap jenis rempah. 

     Gambar lapisan dan bagian yang terlihat. 

     Amati adanya serat atau sekat-sekat pada rempah-rempah tersebut. 

4)  Aroma 

     Kenali aroma setiap jenis rempah menggunakan indera pembau 

 

6.2.  Pengeringan rempah-rempah 

6.2.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat membedakan ada dan tidak adanya perlakuan pendahuluan pada 

pengeringan rempah-rempah untuk meminimalisisr hilangnya aroma rempah. 
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6.2.2.  Bahan dan alat 

Jahe,  Kencur Na2CO3 Oven, neraca 

Kunyit Temu kunci NaHSO3 Kompor, panci 

Temulawak Lengkuas Kapol CaCl Ember, rak jemur 

 

6.2.3.  Cara Kerja 

1)  Pengeringan tanpa perlakuan pendahuluan 

Jemur sebagian bahan. 

Keringkan bagian lain dalam oven bersuhu 57 C. 

Buat 2 jenis perlakuan: bahan dikupas dan tidak dikupas. 

Pengeringan dilakukan hingga tercapai kadar air 8-10 C 

2)  pengeringan dengan perlakuan pendahuluan 

     a.  untuk bahan berikut seperti kunyit, temulawak, kencur, temu kunci dan lengkuas 

          masing-masing sampel dibagi 4 bagian:  

 diblansing selama 3 menit dalam air mendidih 

 diblansing selama 3 menit dalam larutan natrium karbonat 0,1% 

 dimasak sampai lunak dalam air mendidih 

 dimasak sampai lunak dalam larutan natrium karbonat 0,1%. 

Keringkan masing-masing bagian dalam oven bersuhu 57C sampai mencapai kadar air 8-10% 

     b.  jahe 

          bahan dibagi menjadi 2 bagian: 

 bagian 1: rendam dalam larutan kalsium khlorida 2% selama 15 menit 

 bagian ke-2: rendam dalam larutan Na-bisulfit 2000ppm selama 15 menit 

keringkan masing-masing bagian dalam oven bersuhu 57 c sampai kadar airnya 8-10% 

 

6.3.  Ekstraksi Oleoresin 

6.3.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat melaksanakan ekstraksi oleoresin yang didapatkan dari rempah-rempah. 

 

6.3.2.  Bahan dan alat 

Jahe,  Kayu manis Plat pemanas Kertas saring Pompa vakum 

lada Ethanol 95% Stirrer, pisau Gelas piala evaporator 
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6.3.3.  Cara Kerja 

 bersihkan bahan yang akan diekstrak. 

 Iris kecil-kecil untuk kayu manis dan jahe. 

 Masukkan ke dalam gelas piala. 

 Tambahkan ethanol 95% sebanyak 4 kali jumlah bahan (v/w) 

 Tempatkan pada plat pemanas pada suhu 40C sambil distirer selama 4 jam. 

 Saring dengan kertas saring dengan bantuan pompa vakum. 

 Filtrate diuapkan pada rotary evaporator vakum sampai semua ethanol menguap 

(terdistilasi). 

 Hitung rendemen oleoresin yang diperoleh. 

 Amati sifat fisik oleoresinnya yang meliputi warna, aroma, kekentalan. 
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BAB VII 

DAGING  

 

7.1.  Pengamatan karakteristik fisik daging 

7.1.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui beberapa karakteristik fisik daging seperti warna, keempukan dan 

WHC (daya menahan air) baik melalui pengamatan subjektif maupun objektif 

7.1.2.  Bahan dan alat 

Daging sapi Kompor Penetrometer 

Daging kambing Panci Kertas saring,  

Daging kelinci “color difference computer” Penekan hidrolik 
Tabung sentrifus 50 ml, 
Timbangan, kertas mm, 
sentrifus, gelas ukur 10 ml 

 

7.1.3.  Cara Kerja 

1)  Pengamatan subjektif terhadap warna 

 Amati warna masing-masing jenis daging 

 Nyatakan secara relative dengan memberi tanda (+) untuk merah dan (-) untuk warna 

keunguan/kebiruan. 

 Amati terhadap daging yang direbus selama 15 menit. 

2)  Pengamatan objektif terhadap warna 

 Gunakan alat pengukur warna “color difference computer”. 

 Nyatakan warna daging dalam system CIE (nilai x dan y) dan Hunter (nilai L, a, b) 

 Amati juga daging yang telah direbus. 

3) Pengukuran subjektif terhadap keempukan 

 Tekankan jari pada setiap sampel daging, nyatakan secara relative (dengan tanda +) 

4) Pengukuran Objektif terhadap keempukan 

 Potong daging menjadi bentuk kubus (10x10x10 cm). 

 Letakkan di atas penetrometer. 

 Atur jarum sedemikian rupa hingga tepat menyentuh permukaan daging, sedangkan 

jarum skala menunjuk angka nol dan pada posisi pengatur jarum menyentuh pangkal 

jarum. 
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 Pada pangkal jarum, pasang beban 50 g. 

 Tekan Kunci jarum/penetrometer, hidupkan stop watch selama 10 detik. 

 Lepaskan kunci jarum, tekan pengatur jam skala dengan perlahan sampai menyentuh 

jarum. 

 Catat angka yang ditunjukkan jarum skala.  Keempukan daging dinyatakan dalam 

mm/10 detik/ 50 g. 

5)  pengukuran WHC dengan metode kertas saring 

 Rebus daging seberat 1 g dalam air bersuhu 70 C selama 15 menit. 

 Tiriskan daging selama 45 menit. 

 Letakkan daging di tengah-tengah antara dua kertas saring yang ditumpuk 

 Tekan kertas saring dengan penekan hidrolik pada tekanan 200 kg/cm2 selama 2 menit. 

 Lepaskan tekanan, bercak air pada kertas saring, tandai dengan pensil. 

 Ukur luas bercak air dengan kertas millimeter, nyatakan dalam cm2. (luasan merupakan 

ukuran relative WHC) 

6)  Pengukuran WHC dengan metode sentrifus 

 Masukkan 10 g daging cacah halus ke dalam tabung sentrifus 50 ml yang telah diketahui 

beratnya. 

 Masukkan 10 ml akuades ke dalam tabung sentrifus. 

 Tutup tabung setelah dikocok, kemudian inkubasi semalam pada suhu 0 C. 

 Sentrifus tabung dengan kecepatan 3000 rpm selama 20 menit. 

 Pisahkan cairan dari campuran, ukur volumenya. 

% WHC = volume air yang terserap/ berat daging 

 

7.2.  Pengamatan karakteristik kimiawi daging 

7.2.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui komposisi kimiawi daging seperti kadar air, kadar lemak, protein. 

7.2.2.  Bahan dan alat 

daging Cawan porselin Unit ekstraksi lemak 

Petroleum ether Timbangan Labu kjehdahl 

H2SO4 pekat Oven Unit distilasi 
K2SO4; PgO 
Asam borat (aq) 4% 
Lar.NaOH-Na2S2O3 

Desikator 
Tanur 

Erlenmeyer 125 ml 
Buret 25 ml 
Lar. HCl ; indikator 
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7.2.3.  Cara Kerja 

1)  Pengukuran kadar air daging 

 Hitung kadar air daging dengan metode pengeringan (oven). 

 Keringkan cawan porselin dalam oven selama 30 menit. 

 Dinginkan cawan dalam desikator, timbang sebagai w1. 

 Timbang Sampel daging yang telah dihaluskan sebanyak 5 g. 

 Timbang sampel daging dalam cawan sebagai w2. 

 Keringkan dalam oven bersuhu 100-102 C selama 16-18 jam sampai beratnya konstan. 

 Dinginkan cawan dalam desikator, timbang sebagai w3. 

Kadar air (% bb) = (w2-w3)/ (w3-w1) x 100% 

 

2) Pengukuran kadar lemak daging 

 Hitung kadar lemak dengan metode ekstraksi 

 Timbang 3-4 g sampel daging yang telah dihaluskan . 

 Keringkan dalam oven selama 6 jam pada suhu 100-102 C. 

 Ekstrak sampel kering dengan petroleum ether selama 4-16 jam 

 Uapkan hasil ekstraksi pada suhu 100 C selama 30 menit. 

 Dinginkan, timbang sebagai berat lemak sampel. 

 

3) Pengukuran kadar protein daging 

 Hitung kadar protein dengan metode kjehdahl. 

 Buat larutan NaOH-Na2S2O3 dengan cara melarutkan 60 g NaOH dan 5 g 

Na2S2O3.5H2O dalam air dan diencerkan sampai 100 ml. 

 Gunakan indicator yang merupakan campuran 2 bagian merah metal 0,2% dalam alcohol 

dan 1 bagian biru metilen 0,2% dalam alcohol. 

 Timbang 0,1 g sampel daging yang telah dihaluskan. 

 Masukkan ke dalam labu Kjehdahl. 

 Tambahkan 1,9 g KsSO4, 40 g HgO, 2,6 ml H2SO4 pekat dan beberapa butir batu didih. 

 Didihkan sampel salama 1 – 1,5 jam sampai cairan menjadi jernih. 
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 Dinginkan, tambahkan sedikit air secara perlahan. 

 Pindahkan isi labu ke dalam alat distilasi. 

 Cuci dan bilas labu 5-6 kali dengan 1-2 ml air,pindahkan air cucian ke dalam alat distilasi. 

 Letakkan Erlenmeyer yang telah diisi 5 ml larutan H3BO3 4 % dan 2-4 tetes indicator 

dibawah kondensor. Ujung tabung kondensor harus terendam dalam larutan H3BO3. 

 Tambahkan 8-10 larutan NaOH- Na2S2O3, kemudian  lakukan destilasi sampai 

tertampung sekitar 15 ml destilata dalam Erlenmeyer. 

 Bilas tabung kondensor dengan air dan tamping bilasannya dalam Erlenmeyer yang 

sama. 

 Encerkan isi Erlenmeyer sampai kira-kira 50 ml. 

 Titrasi dengan larutan HCl 0,02 N hingga terjadi perubahan warna menjadi abu-abu. 

 Lakukan juga penetapan blanko yaitu sampel diganti dengan air destilata. 

 Kadar nitrogen (%) = (ml HCl-ml blanko) x normalitas x 14.007 x 100) / mg sampel 

 

4)  Pengukuran kadar abu 

 Hitung dengan metode pengabuan menggunakan tanur. 

 Masukkan cawan porselin kering ke dalam tanur bersuhu 525 C selama 30 menit. 

 Dinginkan cawan dalam desikator kemudian timbang beratnya sebagai w1. 

 Timbang 4-5 g sampel daging yang telah dihaluskan dalam cawan sebagai w2. 

 Keringkan sampel dalam oven, kemudian masukkan dalam tanur bersuhu 525 C sampai 

didapatkan abu yang berwarna putih. 

 Dinginkan dalam desikator kemudian timbang sebagai w3. 

Kadar abu (%) =  (w2-w3)/(w3 – w1) x 100% 
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BAB VIII 

IKAN 

 

8.1.  Pengamatan Struktur Fisik Hasil Perikanan 

8.1.1. Tujuan 

Mahasiswa mengenal jenis-jenis hasil perikanan yang biasa dikonsumsi berikut cara 

penangananannya sebagai persiapan untuk pengolahan selanjutnya. 

8.1.2.  Bahan dan alat 

Ikan mas Cumi-cumi Ikan tongkol 

Ikan gurame Udang Pisau 

Ikan bawal laut Kerang Talenan 
 

8.1.3.  Cara Kerja 

1)  Amati bentuk masing-masing hasil perikanan dan gambarkan bentuk utuhnya. 

2)  Amati bentuk dan struktur fisiknya.  

3)  Lepaskan bagian sisik kulit dan bagian luar lainnya. 

4)  Amati warna, bentuk dan struktur bagian dalam atau dagingnya. 

 

8.2.  Menghitung BDD (berat yang dapat dimakan) 

8.2.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui persentase sebenarnya bagian ikan yang dapat dikonsumsi setelah 

dilakukan pemisahan terhadap bagian-bagian ikan lain seperti sisik, kulit, dan lain-lain 

8.2.2.  Bahan dan alat 

Ikan mas Cumi-cumi Ikan tongkol Pisau Talenan 

Ikan gurame Udang Ikan bawal laut Kerang timbangan 

 

8.2.3.  Cara Kerja 

Ikan mas, gurame, tongkol, bawal laut 

1)  Cuci ikan dengan air bersih, kemudian tiriskan. Timbang berat utuh.. 

2)  Pisahkan bagian sisik, ekor, sirip, kepala, insang dan isi perutnya.   

3)  Pisahkan dagingnya dari tulang sampai bersih, kemudian tiriskan. Timbang berat 

dagingnya. 

4)  HItung persentase berat daging terhadap berat utuhnya.  
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Kerang dan udang 

1)  cuci bahan dengan air bersih, kemudian tiriskan. Timbang berat utuh setiap bahan. 

2)  Pisahkan bagian kulit/ cangkang, kulit kepala udang. Timbang bagian yang layak dimakan. 

3)  HItung persentasenya terhadap berat utuh. 

Cumi-cumi 

1) Cuci bahan hingga bersih, kemudian tiriskan.  Timbang berat utuhnya 

2)  Buang isi perutnya. Cuci sekali lagi, tiriskan dan timbang beratnya. 

3)  Nyatakan berat bagian yang layak dikonsumsi sebagai persentase terhadap berat utuh. 

 

8.3.  Menguji Kesegaran Ikan 

8.3.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui cara menguji kesegaran ikan baik melalui pengamatan subyektif 

maupun pengamatan objektif kualitatif dengan cara analisis kimia dan mikrobiologi. 

8.3.2.  Bahan dan alat 

Ikan hidup Ikan mati (pre rigor, rigor 

mortis, pasca rigor) 

Ikan busuk 

 
Reagen eber (campuran HCl 
pekat, alcohol 90%, ether 
1:1:1) 

 
Tabung reaksi, pipet 5 ml, 

karet penghisap 

 
Kawat, penyumbat gabus 

 
MgO 

Cawan petri (d 100mm), 
gelas piala 250 ml,  

waring blender, penangas air 

Kertas lakmus merah 
Kertas saring 

   
8.3.3.  Cara Kerja 

1)  Pengamatan Subjektif 

Amati warna, keadaan mata, kulit, tekstur, sisik, insang dan aroma ikan. Catat kedalam  

suatu tabel uji kesegaran ikan. 

2)  Pengamatan Objektif kualitatif 

a.  Uji Eber 

 Isi tabung reaksi dengan reagen eber (3-5 ml). 

 Iris-iris daging ikan yang akan diamati sebesar kacang tanah, kemudian tusukkan ujung 

kawat ke dalam irisan daging tersebut. Ujung kawat lainnya, tusukkan penyumbat 

gabus. 
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 Masukkan irisan daging ke dalam tabung reaksi, gabusnya disumbatkan pada mulut 

tabung. 

 Amati apakah terjadi pembentukan gas dalam tabung. Jika terbentuk gas putih, 

menunjukkan adanya gas NH3 di dalamnya. 

b. Uji Postma 

 Hancurkan daging ikan dengan waring blender dengan menambahkan akuades 10 kali 

bagian daging. 

 Saring hancuran daging sehingga diperoleh filtrate daging ikan. 

 Tempelkan kertas lakmus merah pada bagian dalam tutup cawan petri. 

 Letakkan bagian bawah cawan petri pada penangas air bersuhu 50-60 C. 

 Masukkan 10 ml filtrate daging ikan ke dalam cawan petri, tambahkan 0,1 g MgO. 

 Tutup segera cawan petri tersebut. Amati apakah terjadi perubahan warna pada kertas 

lakmus merah.  Jika kertas lakmus berubah menjadi biru, menunjukkan adanya gas NH3. 

c.  Uji H2S 

 Iris-iris daging ikan sebesar kacang tanah, letakkan dalam cawan petri. 

 Tutup dengan kertas saring dan teteskan larutan Pb-asetat. 

 Tutup cawan petri (sedikit terbuka). Amati perubahan warna pada kertas saring. Jika 

terbentuk warna coklat, menunjukkan adanya gas H2S. 

 

8.4.  Pengamatan Komposisi Kimia Ikan 

8.4.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui zat-zat kimia yang terkandung dalam ikan. 

8.4.2.  Bahan dan alat 

Sampel ikan yang telah 

difillet  

Gelas piala 50 ml 

Batang pengaduk 

 

HCl (36,5 – 38%) Penangas uap  

Ethanol (95%) 
Etyl Ether, Petroleum ether 

Labu ekstraksi 
Sentrifus, oven 

 

 

8.4.3.  Cara Kerja 

a.  Kadar Air 

 Hitung kadar air dengan metode pengeringan (oven) pada suhu 100 C. 

b. Kadar Protein 
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 HItung kadar protein dengan metode Kjehdahl. 

c.  Uji H2S 

 Hitung kadar lemak ikan dengan metode hidrolisis asam. 

 Timbang 8 g sampel dalam gelas piala, tambahkan 2 ml HCl. 

 Aduk dengan batang pengaduk hingga homogeny. 

 Tambahkan 6 ml HCl, dan aduk. 

 Tutup gelas piala dan panaskan di atas penangas uap selama 90 menit (aduk beberapa 

kali selama pemanasan) 

 Dinginkan, pindahkan campuran ke dalam labu ekstraksi Majonnier. 

 Bilas gilas piala dan pengaduk dengan 7 ml ethanol. 

 Tambahkan pada labu ekstraksi dan kocok.. 

 Bilas lagi gelas piala dan pengaduk dengan 25 ml ethyl ether  (bagi untuk 3 kali 

pembilasan), tambahkan pada labu ekstraksi dan kocok. 

 Tutup labu ekstraksi dan kocok kuat-kuat selama 1 menit. 

 Tambahkan 25 ml petroleum ether ke dalam labu ekstraksi dan kocok kuat-kuat. 

 Setrifus labu ekstraksi selama 20 menit pada 600 rpm 

 Tuangkan larutan ether lemak (bagian yang jernih) ke dalam gelas piala yang sudah 

diketahui beratnya melalui saringan kapas. 

 Ekstrak kembali sampel 2 kali masing-masing dengan 15 ml ethyl ether. 

 Tuangkan kembali larutan jernihnya ke dalam gelas piala yang sama. 

 Uapkan ethernya pada penangas uap dan keringkan ke dalam oven bersuhu 100 C 

sampai beratnya tetap. 

 Lakukan juga penetapan blanko terhadap reagen yang digunakan. 

d. Kadar  Abu 

 hitung dengan metode tanur pada suhu 550 C.  

 jika sampel mengandung banyak lemak, lakukan pengabuan 2 tahap. Tahap I, pada suhu 

rendah untuk menghindari terbakarnya lemak. Tahap II, pada suhu 550 C. 
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BAB IX 

SUSU 

 

9.1.  Pengamatan Karakteristik Fisik Susu 

9.1.1. Tujuan 

Mahasiswa mengenal karakteristik fisik susu seperti warna, aroma dan rasa, . 

9.1.2.  Bahan dan alat 

Susu segar Pipet tetes Ikan tongkol 

Susu evaporasi Lactometer Pisau 

Kertas HVS Gelas ukur 500 ml Talenan 
   
9.1.3.  Cara Kerja 

Pengamatan Warna 

Amati warna susu melalui pengamatan visual langsung 

Pengamatan Aroma dan rasa 

Amati rasa dan aroma susu yang sudah dimasak dengan cara mencicip dan membau 

(organoleptik). Perhatikan menyimpang atau tidak. 

Pengamatan Kelengketan (adhesiveness) 

1)  teteskan sejumlah susu pada secarik kertas. 

2)  tempelkan kertas pada permukaan gelas atau logam. 

3)  perhatikan apakah kertas lengket atau tidak yang menunjukkan adanya kasein. 

Penghitungan berat jenis susu 

1)  dinginkan sampel susu sebanyak 1000 ml selama 2 jam (10 C) 

2)  keluarkan susu dari lemari pendingin, biarkan hingga suhunya mencapai 60 F sambil 

dihomogenisasi (menuangkan sampel perlahan-lahan dari satu wadah ke wadah lain) 

3)  tuangkan sampel yang sudah homogen ke dalam gelas ukur sebanyak 500 ml 

4)  celupkan lactometer ke dalam gelas ukur, biarkan hingga stabil 

5)  baca angka yang tertera pada skala berdasar meniscus atas 
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9.2.  Uji Kualitas Susu 

9.2.1. Tujuan 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi kualitas susu melalui uji keasaman, uji didih,  uji 

alkohol. 

9.2.2.  Bahan dan alat 

Susu segar Panci 10 ml akohol 70% 

Kertas lakmus Kompor Buret, fenolftalein 

Susu pasteurisasi Tabung reaksi Pipet tetes 
Stop watch Penangas air Larutan biru metilen 
 

9.2.3.  Cara Kerja 

Uji alcohol  susu 

1) Masukkan 5 ml susu ke dalam tabung reaksi 

2) Masukkan 5 ml alcohol 70% 

3) Amati apa yang terjadi pada susu yang ditetesi alcohol 

Uji keasaman (asiditas) susu 

Dengan kertas lakmus 

1) Masukkan 25 ml susu ke dalam gelas 

2) Celupkan kertas lakmus ke dalam susu dalam gelas 

3) Tarik kertas lakmus dan amati pada skala angka berapa perubahan warna terjadi 

Melalui titrasi 

1)  isi buret dengan NaOH 0,1 perlahan-lahan hingga ada gelembung udara di dalamnya. 

2)  timbang  18 g sampel susu dalam Erlenmeyer  

3)  tambahkan 0,5 ml fenolftalein 1 % sebagai indicator 

4)  titrasi sampel dengan NaOH 0,1 sambil distirer hingga terbentuk warna merah muda 

yang stabil 

5)  catat pemakaian titer dan hitung asiditas (keasaman) susu sebagai persen asam laktat. 

% asam laktat = {(ml NaOH x N x 90) / (gram contoh x 1000)} * 100 

Uji didih susu 

1) Masukkan setengah gelas susu ke dalam panci 

2) Panaskan susu dalam panci tersebut di atas api 

3) Sambil digoyang-goyang, amati konsistensi susu dan catat apa yang tampak 

Uji oksidase/peroksidase 
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1)  Masukkan sejumlah sampel susu ke dalam tabung reaksi. 

2)  tambahkan 1 tetes larutan H2O2 2%  dan 2 tetes larutan parafenildiamin 2% ke dalam 

tabung reaksi, lalu kocok. 

3)  amati perubahan yang terjadi.  Jika muncul warna violet, menunjukkan sampel adalah 

susu mentah.  Jika warna campuran tidak berubah, sampel susu telah dipanaskan 

Uji reduktase 

1)   masukkan 10 ml sampel susu ke dalam tabung reaksi bertutup 

2)  tempatkan tabung pada penangas air bersuhu 37 C. 

3)  setelah suhu susu stabil, masukkan 1 ml  larutan biru metilen . nyalakan stopwatch 

4)  tutup tabung reaksi dan balikkan perlahan-lahan agar biru metilen tercampur merata. 

5)  jika 4/5 bagian campuran sudah memucat atau warnanya lenyap, maka pengujian sudah 

selesai.  Catat waktunya. 

KLASIFIKASI SUSU WAKTU UNTUK PERUBAHAN 
WARNA 

PERKIRAAN JUMLAH BAKTERI 
per  ml 

Baik Lebih dari 8 jam Kurang dari 5 x 10^4 
Sedang baik 6-8 jam 10^6 x 5 
Dapat diterima 2-6 jam 4 x 10^6  -  2 x 10^6 
Jelek Kurang dari 2 jam Lebih dari 2 x 10^6 

 

 

9.3.  Pengamatan komposisi kimia susu 

9.2.1. Tujuan 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi komposisi kimia susu seperti protein dan lemak 

9.2.2.  Bahan dan alat 

Susu segar H2SO4 Penangas air 

Susu evaporasi HCl Botol babcock 

Kertas saring 
Pipet 25 ml 

Erlenmeyer 
Hot plate 

Sentrifuse 
Cawan porselin 

   
 

9.2.3.  Cara Kerja 

Penghitungan Kadar protein 

1)  Timbang 18 g sampel susu dalam botol babcock, pertahankan suhu susu 22 C 

2) Tambahkan H2SO4 sebanyak 17,5 ml, kocok hingga timbul gumpalan di dalam susu. 

3) Masukkan sampel dalam sentrifuse selama 5 menit. 
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4) Masukkan botol babcock ke dalam penangas air bersuhu 71 C kemudian sentrifuse 

kembali selama 2 menit. 

5) Masukkan botol babcock ke dalam penangas air lagi dan sentrifuse lagi selama 1 menit. 

6) Masukkan botol babcock ke dalam penangas air hingga suhunya 57 C – 60 C.  catat 

angka yang tertera pada skala. 

Penghitungan Kadar protein 

1)  Masukkan 25 ml sampel susu ke dalam Erlenmeyer. 

2) Tambahkan HCl ke dalam sampel hingg pH 4-5. 

3) Saring sampel dan filtratnya panaskan hingga muncul gumpalan, lalu saring kembali. 

4) Tempatkan filtrate ke dalam cawan porselin yang telah ditimbang sebelumnya (w1) dan 

keringkan pada suhu 4 C. 

5) Amati yang tampak pada cawan porselin.  Kristal laktosa akan menempel pada dinding 

dan dasar cawan. 

6) Timbang cawan tersebut sebagai w2.  

% laktosa (b/v)  =  (w2 – w1)/ ml contoh 
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BAB X 

TELUR 

 

10.1.  Pengamatan struktur Fisik  Telur 

10.1.1. Tujuan 

Mahasiswa mengenal struktur  fisik telur yang biasa dikonsumsi  

 

10.1.2.  Bahan dan alat 

Telur ayam ras Jangka sorong HCL pekat 

Telur ayam buras Timbangan/ neraca Mikroskop / lup 

Telur bebek Sendok, pisau Cawan petri besar 
Telur puyuh Micrometer sekrup  
 

10.1.3.  Cara Kerja 

Pengamatan fisik telur utuh 

1)  amati setiap jenis telur: warna, kekasaran permukaan,  

2)  ukur dimensi setiap telur dengan jangka sorong (diameter, panjang telur) 

3)  timbang berat setiap jenis telur 

4)  himpun data dari setiap jenis telur dalam suatu table 

Pengamatan struktur fisik telur 

1)  timbang setiap jenis telur, pecahkan di atas cawan 

2)  amati lapisan encer dan kental dari setiap jenis telur pada bagian putih telur, blastoderm, 

membrane vitelin, kalaza. 

3)  pisahkan kuning telur dari putih telur,  

4)  timbang berat dari kuning telur & putih telur, hitung prosentasenya terhadap berat utuh 

5)  pisahkan membrane kulit telur dari kulit telur,  

6)  ukur ketebalan kulit telur dan membrane kulit dengan micrometer sekrup 

Pengamatan kulit telur 

1)  ukur berat setiap kulit telur 

2)  rendam dalam HCl selama 15 menit 

3)  amati terbentuknya gelembung-gelembung CO2 

4)  tiriskan kulit telur, amati perubahan yang terjadi pada warna dan teksturnya. 
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10.2.  Uji Kualitas Telur 

10.2.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui metode pengujian terhadap kualitas telur.  

 

10.2.2.  Bahan dan alat 

Telur ayam ras Jangka sorong Alat candling 

Telur ayam buras Timbangan/ neraca Mikroskop / lup 

Telur bebek Sendok, pisau Cawan petri besar 

Telur puyuh Micrometer sekrup  

 

10.2.3.  Cara Kerja 

Pemeriksaan telur utuh dengan candling 

1)  tempatkan telur pada alat candling dan nyalakan lampunya 

2)  amati keadaan kulit (kebersihan, keretakan), kantung udara (volume, posisi), putih telur, 

kuning telur.   

3)  catat semua hasil pengamatan 

Pemeriksaan isi telur 

1)  Timbang setiap jenis telur utuh, kemudian pecahkan di atas cawan petri 

2)  amati kondisi putih telur tebal dan kuning telur (kejernihan, warna, ketegaran. 

3)  gambar keseluruhan isi telur (pengamatan subjektif) 

4)  pisahkan kuning telur dari putih telur 

5)  ukur dimensi kuning telur (tinggi dan diameternya) dan hitung indeksnya 

6)  ukur dimensi putih telur (tinggi dan diameternya) dan hitung indeks putih telur 

 

10.3.  Pengamatan komposisi kimia  telur 

10.3.1. Tujuan 

Mahasiswa mengetahui kandungan komposisi zat-zat kimia dalam telur.  

 

10.2.2.  Bahan dan alat 

Telur ayam ras Cawan Oven  

Telur ayam buras Timbangan/ neraca  

Telur bebek Sendok, pisau  

Telur puyuh Desikator  
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10.2.3.  Cara Kerja 

Kadar air 

1)  homogenkan sampel dan masukkan ke dalam wadah bertutup 

2)  hitung kadar air dengan metode oven: 

3)  keringkan cawan dalam oven selama 30 menit, dinginkan, timbang sebagai w1. 

4)  timbang sampel sebanyak 5 g dalam cawan, hitung sebagai w2 

5)  keringkan sampel cawan dalam oven bersuhu 100 C sampai diperoleh berat konstan (w3) 

Kadar lemak 

1)  homogenkan sampel dan masukkan ke dalam wadah bertutup 

2)  hitung kadar lemak  dengan metode hidrolisis asam 

3)  timbang sampel sebanyak 3 g dalam tabung ekstraksi lemak  

4)  tambahkan 10 ml HCl pekat, kocok hati-hati, tempatkan dalam penangas air bersuhu 

70C, didihkan selama 30 menit. 

5)  angkat tabung dari penangas air, tambahkan sejumlah akuades sampai hamper mengisi 

bagian bawah tabung, dinginkan sampai suhu kamar. 

6)  tambahkan 25 ml petroleum ether yang sudah didestilasi, kocok dan diamkan sampai 

terbentuk lapisan jernih. 

7)  tuangkan larutan ether lemak ke dalam gelas piala 125 ml yang berisi batu didih yang 

sudah diketahui beratnya. 

8)  ekstraksikan kembali cairan dalam tabung reaksi masing-masing 2 kali dengan 15 ml ethyl 

ether. 

9)  tuangkan larutan ether lemak yang jernih pada gelas piala yang sama. 

10)  evaporasi larutan ether lemak pada penangas air kemudian keringkan dalam oven 100 C 

hingga beratnya konstan (90 menit).   

11)  keluarkan gelas piala dari oven, dinginkan dalam desikator, kemudian timbang. 

12)  lakukan penetapan blanko terhadap reagent yang digunakan. 

Kadar lemak (%) = {(hasil penetapan sampel – blanko)/ berat sampel} * 100% 

 

Kadar protein 

Hitung dengan metode Kjedahl seperti pada penetapan kadar protein daging 

Kadar abu 

Hitung dengan metode pengabuan seperti pada penetapan kadar abu daging 
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BAB XI 

SEREALIA & KACANG-KACANGAN 

 

12.1.  Pengamatan karakteristik fisik Serealia dan kacang-kacangan 

12.1.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi struktur dan sifat fisik serealia dan kacang-kacangan yang 

biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok dan sumber protein. 

 

7.1.2.  Bahan dan alat 

Beras/gabah Kacang tanah Kaca pembesar 

Jagung Kacang hijau Micrometer/ jangka sorong 

Sorgum Kacang kedelai Timbangan 
Gandum Kacang merah Pisau silet 
  Gelas ukur 100 ml 
7.1.3.  Cara Kerja 

1)  Warna dan Bentuk 

Catat warna dari setiap sampel dan gambar bentuknya secara utuh. 

Sebutkan bagian-bagian yang terlihat. 

2)  Ukuran 

Ukur panjang, lebar dan tebal setiap jenis sampel dengan micrometer dan jangka sorong. 

3)  Berat 

Timbang 100 butir dari setiap sampel. Nyatakan dalam gram/ 100 butir 

4) Densitas Kamba 

Masukkan sampel ke dalam gelas ukur hingga penuh (volume 100ml) dan padat 

Keluarkan semua sampel dari gelas ukur. 

Timbang berat sampel tersebut 

Nyatakan dalam gram/ml 

5) Struktur Fisik 

Buat irisan melintang dan membujur dari setiap sampel. 

Gambar struktur atau lapisan yang terlihat dan beri keterangan. 

6) Daya serap air pada suhu 80 C 

Masukkan 20 ml air ke dalam tabung reaksi 10 ml. 

Letakkan dalam penangas air 80 C.  
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Timbang 2 g beras, masukkan ke dalam tabung tersebut. 

Panaskan selama 20 menit dan tiriskan. 

Timbang berat bahan setelah dimasak. 

Daya serap air  =  (berat bahan setelah dimasak – berat awal) / berat awal 

7) Rasio Pengembangan 

Ukur panjang, lebar/ tebal bahan setelah dimasak. 

Rasio pengembangan   =  panjang bahan setelah dimasak/ panjang awal. 

Analisis Kimia Kacang-kacangan 

1) Kadar Air 

Timbang 2 gram sampel pada cawan porselin yang telah diketahui beratnya. 

Keringkan pada suhu 95-100 C sampai didapatkan berat konstan. 

Timbang cawan berisi sampel yang telah dikeringkan. 

Hitung prosentase kadar air sampel 

2) Kadar Abu 

Masukkan sampel yang sudah dikeringkan pada penghitungan kadar air ke dalam tanur 

Lakukan pengabuan hingga diperoleh abu yang berwarna putih. 

Hitung prosentase kadar abu. 

3) Kadar Lemak 

Giling sebanyak 250 gram sampel. 

Keringkan sampel pada suhu 95 – 100 C hingga beratnya konstan. 

Timbang 2 gram sampel. 

Ekstraksi dengan ethyl ether selama 16 jam menggunakan cara soxhlet 

Uapkan hasil ekstraksi dan keringkan pada 95- 100 C selama 30 menit. 

Dinginkan dalam desikator dan timbang. 

Lakukan pengeringan sekali lagi hingga beratnya konstan. 

Hitung prosentase kadar lemak dengan berat residu yang terbentuk sebagai berat lemak. 

4) Kadar Protein 

Tentukan dengan metode Kjedahl seperti pada penetapan protein daging 

Gunakan factor konversi 5.71 untu kedelai dan 5.46 untuk kacang tanah dalam menghitung 

kadar protein. 

Kadar protein (%) = % N x 5.71 

Kadar protein kacang tanah (%) = % N x 5.46 
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BAB XIII 

UMBI-UMBIAN 

 

12.1.  Pengamatan karakteristik fisik Umbi-umbian 

12.1.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat mengidentifikasi struktur dan sifat fisik umbi-umbian yang biasa 

dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat. 

 

13.1.2.  Bahan dan alat 

Ubi jalar Talas Penggaris 

Ubi kayu Kimpul Pisau, silet 

Gadung Gembili Timbangan 
Ganyong Garut Gelas objek 
  mikroskop 
 

13.1.3.  Cara Kerja 

1.  Bentuk 

Gambar masing-masing jenis umbi secara utuh 

2.  Ukuran 

Ukur panjang dan diameter atau tebal setiap  jenis umbi dengan menggunakan penggaris 

11. Berat 

Timbang setiap jenis umbi dengan menggunakan timbangan . 

12. Warna 

Catat warna kulit dan daging umbi dari masing-masing jenis umbi 

13. Pencoklatan 

Amati perubahan warna yang terjadi setelah daging umbi diiris 

14. Struktur dan jaringan 

Buat irisan melintang dan membujur setiap jenis umbi. 

Gambar lapisan-lapisan yang terlihat. 

Siapkan irisan tipis melintang dan membujur dari setiap jenis umbi. 

Amati dengan mikroskop. 

Gambar struktur jaringan yang terlihat. 
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13.2.  Pengeringan dan penepungan umbi-umbian 

13.2.1. Tujuan 

Mahasiswa dapat melakukan salah satu metode pengawetan paling dikenal dari umbi-

umbian yaitu penepungan. 

 

13.2.2.  Bahan dan alat 

singkong Talas Rak jemur 

Gembili Garut Pisau, silet 

kimpul Garam dapur Alu/ penggiling 
ember 

 

13.2.3.  Cara Kerja 

1.  Pengeringan 

Kupas dan cuci umbi yang akan dikeringkan. 

Iris atau Rajang dengan ketebalan 2-5 mm. 

Rendam dalam larutan garam dapur 3% selama 5 menit. 

Jemur di atas rak jemur sampai kering. 

2.  Penepungan 

a.  Cara Kering 

tumbuk umbi yang sudah kering menggunakan alu atau penggiling mekanik. 

Saring tepungnya hingga diperoleh partikel dengan ukuran yang seragam 

b.  Cara basah 

bersihkan dan kupas umbi yang akan ditepungkan. 

Parut secara mekanik atau manual. 

Jemur hasil parutan sampai kering. 

Tumbuk dengan alu/ penggiling mekanik. 

Saring tepungnya hingga diperoleh partikel dengan ukuran yang seragam 

 

 

 

 


