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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan yaitu Laboratorium 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk menguji nilai pH dan total asam 

tertitrasi, Rumah Yoghurt Batu yang digunakan untuk 

pembuatan yoghurt, serta Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya untuk menguji kadar gula reduksi. Waktu yang 

digunakan untuk penelitian yaitu 15 November sampai 15 

Desember 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Sampel yang diteliti yaitu yoghurt yang telah diberi 

penambahan tape singkong. Variabel yang diteliti yaitu nilai 

pH, keasaman, gula reduksi dan rasa. Bahan yang digunakan 

adalah susu segar yang diambil dari KUD Batu, kultur starter 

yoghurt, singkong (Manihot utilissima) yang didapat dari 

Pasar Tradisional Dinoyo, ragi tape, aquadest, buffer dengan 

pH 4 dan pH 7, indikator PP (fenolftalin), NaOH 0,1 N, reagen 

Luff Schoorl, KI 20%, H2SO4, Na2S2O3 0,1 N, amilum 1%, 

alkohol 70%, dan daun pisang yang digunakan untuk 

fermentasi tape. 

Peralatan yang digunakan yaitu dalam pembuatan 

yoghurt drink yaitu kompor, panci, pengaduk, termometer, 

gelas ukur, wadah plastik berukuran 10L, timbangan, pH 

meter, erlenmeyer, pipet tetes, buret dan statis, pot film, 

beaker glass, sentrifuge, dan labu didih. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan laboratorium (laboratory experimental) 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terhadap uji nilai 

pH, keasaman, kadar laktosa dan rasa dengan 5 perlakuan dan 

4 ulangan. Perlakuan yang diberikan antara lain: 

 P0 : Yoghurt tanpa penambahan tape singkong 

 P1 : Yoghurt + 5% tape singkong 

 P2 : Yoghurt + 10% tape singkong 

 P3 : Yoghurt + 15% tape singkong 

 P4 : Yoghurt + 20% tape singkong 

Data yang diperoleh dari keempat pengujian, kemudian 

dianalisis statistik dengan menggunakan analisis ragam 

ANOVA (Analysis of  Variance) kemudian dilanjutkan dengan 

Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 
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3.3.1 Pembuatan Yoghurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Pembuatan Yoghurt yang Telah 

Dimodifikasi (Setianto dkk., 2014) 

 

Penambahan variasi bakteri yoghurt dengan probiotik 

merupakan inovasi pada yoghurt yang sedang berkembang 

saat ini. Probiotik merupakan bakteri hidup yang dimasukkan 

ke dalam tubuh secara oral dan dapat bertahan hidup sampai 

Susu 

Dipasteurisasi pada suhu 72
o
C 

sekitar 15 detik (HTST) 

 

Suhu diturunkan hingga 43
o
C 

 

Diinokulasi starter yoghurt 3% dari volume  susu 

 

Diinkubasi pada suhu ruang 

selama 24 jam 

 

P0 : yoghurt tanpa penambahan tape singkong 

P1 : yoghurt + 5% tape singkong 

P2 : yoghurt + 10% tape singkong 

P3 : yoghurt + 15% tape singkong 

P4 : yoghurt + 20% tape singkong 
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usus manusia. Adanya peranan probiotik dapat menjaga 

keseimbangan mikroflora usus. Penambahan bakteri probiotik 

seperti Lactobacillus acidophillus pada yoghurt dapat 

meningkatkan efek kesehatan dan diduga dapat meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh, mencegah kanker usus, 

gastroenteritis, diare, dan menyeimbangkan mikroflora usus 

dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam 

usus (Jannah dkk., 2014). 
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3.3.2 Pembuatan Tape Singkong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Pembuatan Tape Singkong (Hasanah 

dkk., 2012) 

 

Proses pembungkusan dan penyimpanan dilakukan 

karena pada proses pembuatan tape fermentasi yang dilakukan 

Singkong dikupas kulitnya, 

kemudian dicuci hingga bersih 

Ditimbang ±500 gram, 

kemudian disortasi 

 

Singkong direbus selama ±30 menit atau 

hingga singkong matang 

 

Kemudian singkong diangkat dan didinginkan 

pada suhu ruangan selama 1 jam atau sampai 

singkong telah dingin 

 

Singkong yang sudah matang diberi ragi 

sebanyak 0,85 gram/100gram sampel 

 

Singkong yang telah ditaburi ragi, kemudian 

dibungkus dengan daun pisang dan diikat dengan 

rapat, kemudian difermentasi selama 48 jam 
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yaitu dengan proses fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob 

pada tape akan memberikan rasa yang lebih manis 

dibandingkan dengan tape hasil fermentasi aerob. Hal ini 

dikarenakan mikroba-mikroba yang terkandung di dalam ragi 

tidak dapat melakukan aktivitasnya dengan sempurna 

(Tarigan, 1988). 

 

3.3.3 Nilai pH 

Pengukuran nilai pH dilakukan dengan menggunakan 

pH meter. Alat pH meter sebelum digunakan dikalibrasi 

terlebih dahulu agar memberikan hasil yang akurat, pH meter 

dikalibrasi dengan buffer untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran 

pada pH yoghurt. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan 

elektroda pH meter kedalam 10 ml sampel (AOAC, 1995). 

 

3.3.4 Keasaman 

Pengujian keasaman dilakukan dengan menghitung 

kadar asam setara asam laktat dengan metode titrasi 

(Hadiwiyoto, 1994). Yoghurt drink yang akan diukur total 

asamnya diambil sampelnya sebanyak 20 ml kemudian ditetesi 

indikator PP (fenolftalin) 1% sebanyak 2 tetes. Sampel setelah 

itu dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warna berubah 

menjadi merah muda. Kemudian dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

V1 : Volume NaOH (ml) 
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V2 : Volume yoghurt drink (ml) 

N : Normalitas NaOH (0,1 N) 

B : Berat Molekul Asam Laktat (90) 

 

3.3.5 Uji Gula Reduksi 

Metode analisis kadar gula reduksi (Pujiati dan 

Primiani, 2016), analisis perubahan kadar gula reduksi pada 

substrat menggunakan metode Luff Schoorl. Substrat 

fermentasi sebanyak 5 gram diambil diambil, kemudian 

ditambah 50 mL air distilasi dan dicampur merata. Suspensi 

dicentrifuge pada 4000 rpm selama 20 menit, dan supernatan 

digunakan untuk menguji kadar gula reduksi. Pipet 10 mL 

supernatan ke labu didih kemudian tuangkan 10 mL reagen 

Luff Schoorl. Sampel dididihkan pada refluks selama 10 

menit, kemudian tambahkan 6 mL KI 20% dan 10 mL H2SO4 

dengan hati-hati melalui dinding labu. Titrasi sampel dengan 

Na2S2O3 0,1 N hingga berwarna kuning, lalu tambah amilum 

1% titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang. Buat blanko 

titrasi menggunakan air sebagai pengganti sampel. Kadar gula 

reduksi dihitung dengan rumus :  

 
Keterangan:  

AT = Angka tabel Luff Schoorls  

Fp = Faktor pengenceran 

 

3.3.6 Uji Rasa 

Uji organoleptik pada rasa yoghurt yang diberi 

tambahan tape singkong yaitu menggunakan kuisioner yang 

diberikan pada panelis sebanyak 5 orang yang sudah ahli. 
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Penilaian rasa dilakukan dengan yoghurt drink disajikan dalam 

wadah plastik. Kisaran skor yang diberikan yaitu 1-5. Skor 

untuk penilaian rasa yaitu skor 1 kategori sangat tidak enak, 

skor 2 kategori tidak enak, skor 3 kategori cukup enak, skor 4 

enak, skor 5 kategori sangat enak. 

 

3.4 Batasan istilah 

Inkubasi :kegiatan pemindahan 

mikroorganisme baik berupa bakteri 

maupun jamur dari tempat atau 

sumber asalnya ke medium baru yang 

telah dibuat dengan tingkat ketelitian 

yang sangat tinggi dan aseptis 

Inokulasi : pembiakan bakteri pada suatu 

perbenihan 

Lactoce intolerence : seseorang yang tidak dapat mencerna 

laktosa susu dikarenakan kurangnya 

enzim laktase pada saluran pencernaan 

Pasteurisasi  : pemanasan susu pada suhu 60
o
C 

selama 30 menit (LTLT) atau suhu 

72
o
C selama 15 detik (HTST) dengan 

tujuan untuk membunuh bakteri 

patogen yang ada pada susu 

Sortasi  : kegiatan dalam penanganan pasca 

panen yang bertujuan untuk 

memisahkan bahan utama (produk 

utama) dengan bahan pengotor 

(losses) atau sering disebut dengan 

kegiatan operasi pemisahan 
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Ragi  : suatu bahan yang dikeraskan yang 

terbuat dari beras, bawang putih, 

bawang merah, cabe, dan sebagainya 

untuk membuat tape, adonan roti dan 

sebagainya serta campuran populasi 

mikroorganisme yang terdiri dari 

genus Aspergillus, Saccharomyces, 

Candida, Hansenulla, dan bakteri 

Acetobacter 

Starter yoghurt : kultur bakteri yang digunakan untuk 

membuat yoghurt yang terdiri dari 

bakteri jenis Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus acidophillus dan 

Streptococcus thermopillus 

Tape singkong  : produk hasil fermentasi produk 

berpati dengan ragi yang berbahan 

dasar singkong putih (Manihot 

utilissima) 

Yoghurt  : bahan makanan yang berasal dari 

susu sapi yang mempunyai rasa asam 

sebagai hasil dari proses fermentasi 

oleh bakteri-bakteri asam laktat 

 


