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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Rumah Yoghurt untuk 

proses preparasi sampel, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Universitas Brawijaya bagian Fisiko – Kimia untuk 

pengujian kadar air, Laboratorium Epidemiologi untuk 

pengujian sineresis, serta Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Universitas Brawijaya untuk pengujian viskositas dan total 

gula. Pengambilan data penelitian dilakukan pada tanggal 18 

September sampai dengan  18 Desember 2017. 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

susu sapi segar yang diperoleh dari KUD Mitra Bakti Junrejo 

Malang, sementara untuk pati labu kuning diperoleh dari toko 

Kusuka Ubiku Bantul Yogyakarta, dimana pati labu kuning ini 

digunakan sebagai pengental dalam pembuatan yoghurt set 

karena kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Starter 

yoghurt (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus) yang diperoleh dari Rumah Yoghurt  Brandy. 

Bahan yang digunakan dalam analisa yaitu aquades, timbal 

asetat ½ basis, Na3PO4 10%, Na2PO4 10%,  pereaksi Luff 

Schoorl, H2SO4 26%, Na2S2O3 0,1 N,  dan indikator amilum. 

Peralatan yang digunakan pembuatan yoghurt set 

dengan penambahan pati labu kuning dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu peralatan dalam pembuatan pati labu kuning, 

peralatan pembuatan yoghurt set, dan peralatan untuk analisis. 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan yoghurt set 
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meliputi: tisu, pengaduk, saringan, sendok, gelas ukur 1 L, 

termometer, panci, kompor, kertas label, bunsen, korek api dan 

refrigerator. Peralatan yang digunakan untuk analisis meliputi: 

labu ukur 100 ml, 250 ml dan 1000 ml, tabung reaksi 15 ml, 

timbangan digital, cawan petri, pipet tetes, pipet volumetri 10 

ml, 25 ml dan 50 ml, oven, autoklaf, inkubator, desikator, 

centrifuge, tabung centrifuge 15 ml, erlenmeyer 500 ml, botol 

penyimpanan, kertas saring, beaker glass 50 ml dan 100 ml, hot 

plate, dan refluks. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 

ulangan. Data yang diperoleh dianlisis dengan 

menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Perlakuan yang 

diberikan adalah penambahan pati labu kuning dalam 

pembuatan yoghurt set. Persentase penambahan pati labu 

kuning yang digunakan berdasarkan jumlah susu yang 

digunakan. Adapun presentase penambahan yang 

dilakukan adalah 0%, 2%, 4%, dan 6 % dari total jumlah 

susu sapi segar yang digunakan dalam pembuatan yoghurt 

set. Tabulasi data penambahan pati labu kuning dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

P0 : Penambahan pati labu kuning sebanyak 0 % dari total 

jumlah susu yang digunakan. 

P1 : Penambahan pati labu kuning sebanyak 2 % dari total 

jumlah susu yang digunakan. 
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P2 : Penambahan pati labu kuning sebanyak 4 % dari total 

jumlah susu yang digunakan. 

P3 :Penambahan pati labu kuning sebanyak 6 % dari total 

jumlah susu yang digunakan. 

Tabel 4.Tabulasi Data Penelitian  

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan  

Penelitian pendahuluan (pra penelitian) 

dilaksanakan untuk uji coba pembuatan produk, hal ini 

bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam 

penelitian utama. Penelitian pendahuluan dilakukan pada 

tanggal 18 September – 23 Oktober, pada penelitian 

pendahuluan dilakukan penambahan pati labu kuning 

sebanyak0%, 2%, 4%, 6%, 8% dan 10%. Tekstur yang 

dihasilkan dengan jumlah persentase 0%, 2%, 4% dan 6% 

sudah cukup untuk menghasilkan testur yang cukup kental, 

namun pada penambahan persentase 8% dan 10% 

menghasilkan tekstur yoghurt yang sangat kental dan padat, 

hal tersebut secara organoleptik tidak diterima, sehingga 

dengan hasil pra penelitan yang telah dilaksanakan peneliti 

menggunakan penambahan pati labu kuning sebanyak 0%, 

2%, 4% dan 6% dalam pembuatan yoghurt set. 

 

 

 U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 
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3.4.2 Proses Pembuatan Yoghurt set 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yoghurt set labu 

kuning 

Pasteurisasi campuran susu segar dan pati labu kuning 

sesuai dengan masing-masing perlakuan pada suhu 720C 

selama 15 detik 

Proses pendinginan sampai suhu 420C 

Susu sapi segar ditambahkan pati labu kuning dengan 

persentase 0%, 2%, 4%, dan 6% dari total penggunaan 

susu segar. 

Penambahan starter yoghurt sebanyak 3% 

Inkubasi pada suhu ruang selama 48 

jam 

Analisa kualitas 

yoghurt set ditinjau 

dari sineresis, kadar 

air, viskositas dan 

total gula dengan 

adanya penambahan 

pati labu kuning 

Gambar 3. Diagram alir proses pembuatan yoghurt set 

dengan penambahan labu kuning.  

Sumber : (Lee et al., 2010 dengan modifikasi). 
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Prosedur dalam pembuatan yoghurt set dilakukan 

dengan cara sebagi berikut: susu sapi segar yang telah 

diperoleh ditambahkan pati labu kuning dengan jumlah 

persentase 0%, 2%, 4%, dan 6% dari total penggunan susu 

segar sebagai bahan utama dalam pembuatan yoghurt set. 

Pasteurisasi dilakukan  pada suhu 720C selama 15 detik. 

Susu yang telah dipasteurisasi diturunkan temperaturnya 

hingga mencapai 420C, kemudian dilakukan inokulasi 

bakteri sebanyak 3 % pada masing - masing perlakuan dan 

ditutup rapat. Proses inkubasi dilakukan dengan 

menggunakan suhu ruang selama 48 jam, setelah melalui 

proses inkubasi maka yoghurt set tersebut dipanen dan 

dimasukkan kedalam wadah yang telah disterilisasi yang 

kemudian dilakukan pengujian sineresis, kadar air, 

viskositas dan total gula pada yoghurt set yang telah 

dihasilkan. Skema prosedur pembuatan yoghurt set labu 

kuning dapat dilihat pada Gambar 3. 

3.5 Variabel Pengamatan  

 Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari : 

a. Sineresis  

Prosedur pengujian sineresis yoghurt dilakukan 

menurut AOAC (2005) yang dapat dilihat pada 

Lampiran 1. 
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b. Kadar Air  

Pengujian kadar air menggunakan metode Oven. 

Prosedur pengujian kadar air mengikuti AOAC 

(2005) yang dapat dilihat pada Lampiran 2. 

c. Viskositas  

Pengukuran viskositas menggunakan metode 

pengujian Viscometer. Prosedur pengujian 

viskositas mengikuti AOAC (2005) yang dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

d. Total Gula  

Pengukuran kadar total gula menggunakan metode 

Spektrofotometri. Prosedur pengujian total gula 

mengikuti SNI (2008) yang dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

 

3.6 Analis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam (ANOVA), apabila 

hasil uji menunjukkan adanya pengaruh yang nyata 

maka dilanjutkan Uji  Jarak Berganda Duncan 

(UJBD). 

3.7 Batasan Istilah 

Yoghurt set  : Yoghurt yang memiliki konsistensi 

setengah padat, proses pemeraman 

dilakukan dalam kemasan setelah 

proses inokulasi.  
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Starter   : Kultur mikroba yang ditambahkan 

kedalam air susu yang akan merubah 

susu menjadi yoghurt. 

Viskosits   : Pengukuran dari ketahanan fluida 

yang diubah baik dengan tekanan 

maupun tegangan. 

Sineresis   : Pelepasan cairan whey dari gel 

yoghurt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


