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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian   

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Laboratorium Kimia, Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang pada bulan Agustus 2016 sampai Januari 2017. 

3.2  Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat 

 Alat yang digunakan untuk proses pembuatan yoghurt nabati sari kacang 

hijau meliputi timbangan analitik, timbangan royal scale, baskom, blender, panci, 

kain saring, pengaduk, thermometer, kompor gas, incubator, plastik, botol kaca. 

 Alat yang digunakan untuk analisa meliputi pH meter, oven, cawan porselin, 

tanur, buret dan statif, gelas ukur, erlenmeyer, pengaduk kaca, pengaduk besi, 

kertas saring, lemari asam, beaker glass, pipet hisap, corong kaca, corong pisah, 

labu kjedahl, alat destilasi, water bath, autoclave, api bunsen, petridish, colony 

counter, laminary air flow, handrefraktometer, inkubator. 

3.2.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan adalah kacang hijau yang diperoleh dari Toko 

Murah Jaya Tembelang, sukrosa, susu skim, kultur bakteri, air, bahan penstabil : 

CMC (Carboxy Methil Celulose) 300 ppm, aquades, kertas saring, indikator PP, 

NaOH 0,106 N, etanol 96%, HCl 10 ml (25 HCl + 11 aquades), Petrolium Eter, 

Na2SO4 – Hg0 (20:1) untuk katalisator, H2SO4, NaOH 50%, asam borat, HCL 0,02 

N.
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3.3  Rancangan Perlakuan  

  Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang disusun secara faktorial dan terdiri dari 2 faktor. Faktor I 

konsentrasi sukrosa terdiri dari 4 level dan faktor II konsentrasi susu skim terdiri 

dari 4 level sehingga diperoleh 16 kombinasi perlakuan dengan 3 kali 

pengulangan. Faktor – faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsentrasi sukrosa (A) dan susu skim (B) yaitu : 

Faktor I meliputi :     Faktor II meliputi : 

A1 : Konsentrasi sukrosa 1%   B1 : Konsentrasi susu skim 3% 

A2 : Konsentrasi sukrosa 3%   B2 : Konsentrasi susu skim 6%  

A3 : Konsentrasi sukrosa 5%   B3 : Konsentrasi susu skim 9%  

A4 : Konsentrasi sukrosa 7%   B4 : Konsentrasi susu skim 12%   

Tabel 6. Perlakuan Konsentrasi Sukrosa dan Susu Skim    

Konsentrasi 
Sukrosa  

Konsentrasi Susu Skim 
B1 B2 B3 B4 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 
A2 A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 
A3 A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 
A4 A4B1 A4B2 A4B3 A4B4 

Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut : 

A1B1 : konsentrasi sukrosa 1% dan konsentrasi susu skim 3% 

A1B2 : konsentrasi sukrosa 1% dan konsentrasi susu skim 6% 

A1B3 : konsentrasi sukrosa 1% dan konsentrasi susu skim 9% 

A1B4 : konsentrasi sukrosa 1% dan konsentrasi susu skim 12% 

A2B1 : konsentrasi sukrosa 3% dan konsentrasi susu skim 3% 

A2B2 : konsentrasi sukrosa 3% dan konsentrasi susu skim 6% 

A2B3 : konsentrasi sukrosa 3% dan konsentrasi susu skim 9% 



27 
 

A2B4 : konsentrasi sukrosa 3% dan konsentrasi susu skim 12% 

A3B1 : konsentrasi sukrosa 5% dan konsentrasi susu skim 3% 

A3B2 : konsentrasi sukrosa 5% dan konsentrasi susu skim 6% 

A3B3 : konsentrasi sukrosa 5% dan konsentrasi susu skim 9% 

A3B4 : konsentrasi sukrosa 5% dan konsentrasi susu skim 12% 

A4B1 : konsentrasi sukrosa 7% dan konsentrasi susu skim 3% 

A4B2 : konsentrasi sukrosa 7% dan konsentrasi susu skim 6% 

A4B3 : konsentrasi sukrosa 7% dan konsentrasi susu skim 9% 

A4B4 : konsentrasi sukrosa 7% dan konsentrasi susu skim 12% 

Sumber : Wawan Agustina dan Yusuf Adriana , 2010 

3.4 Metode Penelitian  

3.4.1  Pembuatan Sari Kacang Hijau 

  Pembuatan sari kacang hijau dimulai dengan pemilihan atau sortasi kacang 

hijau untuk memisahkan pengotor dan bahan yang rusak (Sortasi I). Kacang hijau 

direndam selama 14 jam dengan tujuan untuk memperlunak tekstur kacang hijau 

yang akan digiling. Kacang hijau dikupas kulitnya. Kulit kacang hijau dibuang 

dengan dialirkan dalam air. Kacang hijau yang tidak terkelupas sempurna 

kemudian dipilah dan dipisahkan (Sortasi II). Kacang hijau tanpa kulit kemudian 

digiling dengan tujuan untuk memperluas area permukaan bahan untuk 

mengoptimumkan ekstraksi sari kacang hijau. Disuspensikan dan diencerkan 

dalam air matang dengan perbandingan kacang hijau kering : air (1:8). Suspensi 

kacang hijau disaring menggunakan kain saring. Kemudian suspensi kacang hijau 

dipanaskan dengan suhu 80oC selama kira-kira 10 menit. Kemudian supernatan 

diambil dan ditambahkan emulsifier Carboxy Methil Celulose (CMC) 600 ppm 
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(0,6 g). Kemudian dipanaskan lagi beberapa saat ±3 menit hingga semua 

tercampur rata (Modifikasi Wawan dan Yusuf, 2010). 

3.4.2 Pembuatan Yoghurt Nabati Sari Kacang Hijau 

  Sari kacang hijau terlebih dahulu dibagi menjadi 4 bagian untuk masing 

ditambah dengan gula sukrosa 1%, 3%, 5% dan 7% sambil dipanaskan. Kemudian 

ditambahkan susu skim dengan variasi konsentrai 3%, 6%, 9%, dan 12%, sesuai 

dengan rancangan penelitian. Setelah penambahan sukrosa dan susu skim 

kemudian sari kacang hijau dipasteurisasi dengan pemanasan di atas penangas 

pada suhu 75 – 850 C. Setelah dipasteurisasi kemudian susu didinginkan sampai 

suhu kira-kira 35-370  C. Setelah dingin sampel dipindahkan ke dalam  ruang 

steril untuk diinokulasi dengan bibit yoghurt. Jumlah starter/bibit yoghurt yang 

ditambahkan adalah 10% b/v, setelah  penambahan starter botol-botol kembali 

ditutup rapat dan tutupnya dilapisi dengan plastik. Susu kemudian diinkubasi 

dalam  inkubator pada suhu 370 C selama 18 jam (Wawan dan Yusuf, 2010). 

3.5 Variabel Pengamatan  

  Variabel pengamatan yang digunakan pada pengamatan yoghurt nabati 

sari kacang hijau meliputi beberapa variabel, diantaranya pengamatan dilakukan 

secara objektif yaitu meliputi derajat keasaman pH, jumlah asam laktat, total 

padatan terlarut, uji kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan total 

bakteri asam  laktat. Sedangkan  analisa secara subjektif  yaitu  uji organoleptik 

dengan  parameter rasa dan bau. 

3.5.1 Pengukuran Derajat Keasaman (pH) (AOAC, 1995) 

  Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Alat pH meter 

distandarisasi terlebih dahulu dengan buffer untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran 
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pH yoghurt. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda pH meter ke 

dalam 10 ml sampel. 

3.5.2 Analisa Kandungan Asam Laktat (AOAC, 2005) 

  Sampel 10 ml dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml dan diencerkan 

sampai tanda tera dengan aquades. Sampel yang sudah diencerkan diambil 

sebanyak 5 ml dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan 2 

tetes indikator 1% (v/v) fenolftalein (PP) lalu dititrasi dengan menggunakan 

NaOH 0,106 N. Perhitungannya didapat dari rumus di bawah ini :  

    ml NaOH x (N NaOH) x BM x 100% 
Total asam laktat (%) =  
      Berat sampel  

3.5.3 Analisa Total Padatan Terlarut (SNI 01-3546-2004) 

  Pengenceran Total Padatan Terlarut (%Brix) yoghurt nabati sari kacang 

hijau dilakukan dengan menggunakan Refraktometer. Prosedur pengukuran 

adalah sebagai berikut: 

a. Tanpa pengenceran  

Sampel diaduk sampai homogen, kemudian disaring melalui kain saring. Filtrat 

hasil penyaringan ditampung. Filtrat diteteskan pada prisma refraktometer. Dibaca 

skala pada alat dan dicatat suhu pengukuran. Dihitung atau dikonversikan nilai 

refraktif indeks terhadap padatan terlarut. 

b. Dengan pengenceran  

Ditimbang 100 gram contoh yang telah dihomogenkan, ditambah 100 ml air 

suling, diaduk sampai merata, kemudian disaring melalui kain penyaring. Filtrat 

hasil penyaringan ditampung. Filtrat diteteskan pada prisma refraktometer. Dibaca 

skala pada alat dan dicatat suhu pengukuran. Dihitung atau dikonversikan nilai 

refraktif indeks terhadap padatan terlarut. 
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3.5.4 Analisa Kadar Air (Metode AOAC, 1995) 

  Prosedur penentuan kadar air dilakukan dengan cara 2 gram contoh 

ditimbang dan diletakkan dalam cawan kosong yang sudah ditimbang beratnya, 

cawan serta tutupnya sebelumnya sudah dikeringkan di dalam oven serta 

didinginkan di dalam desikator. Cawan yag berisi contoh kemudian ditutup dan 

dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 – 102oC selama 5 jam. Cawan 

tersebut lalu didinginkan di dalam desikator dan setelah dingin cawan ditimbang. 

Kadar air ditimbang dengan rumus : 

  W1 – W2 
Kadar air =       x100% 
  Berat sampel  
Keterangan :  

W1 = berat (sampel + cawan) sebelum dikeringkan  

W2 = berat (sampel + cawan) setelah dikeringkan  

3.4.4.5 Analisa Kadar Abu (AOAC, 1995) 

  Cawan porselin yang sudah dioven selama 24 jam ditimbang untuk 

memperoleh berat cawan kering, kemudian 2 gram sampel ditimbang dan 

diletakkan ke dalam cawan. Cawan yang berisi sampel diletakkan ke dalam tanur 

dengan suhu 600oC. Proses pengabuan dilakukan selama 3 jam sampai semua 

bahan berubah warna menjadi abu-abu. Cawan tersebut lalu didinginkan di dalam 

desikator dan setelah dingin cawan ditimbang. Kadar abu ditimbang dengan 

rumus : 

   Berat abu  
Kadar Abu   =     x 100% 
   Berat sampel  
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3.5.6 Analisa Kadar Protein (Sudarmadji. dkk., 1997) 

Sebanyak 2 ml sampel ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl 

kemudian ditambahkan 1 spatula campuran Na2SO4 – HgO (20 : 1) untuk 

katalisator. Ditambahkan 2 ml H2SO4 kemudian destruksi selama 3-4 jam sampai 

jernih. Dinginkan larutan selama 1 jam. Kemudian tambahkan 10 ml NaOH 50% 

dan akuades 25 ml, destilasi larutan satu. Destilat ditampung dalam erlenmeyer 

yang berisi 10 ml asam borat, destilasi hingga berwarna hijau. Titrasi destilat 

dengan larutan HCl 0,02 N.  Titrasi dihentikan ketika larutan telah berwarna 

merah jambu. Kemudian % protein dihitung dengan rumus : 

        Vol. HCL x N. HCL x 14,008 x 100% 
Kadar Protein % =                                                               = N total (%) x 6,38 
    Berat bahan x 1000 
 
3.5.7 Perhitungan Total Bakteri Asam Laktat (Fardiaz, 1993) 

  Timbang 1 ml sampel kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Tambahkan 9 ml akuades kemudian tutup dan kocok. Lakukan pengenceran 

bertingkat sampai pengenceran k enam (10-6) dengan cara 1 ml suspensi diambil 

dan ditaruh dalam tabung reaksi ke dua kemudian tambahkan 9 ml aquades 

lakukan hal yang sama pada tabung ke tiga sampai ke enam. Ambil 1 ml suspensi 

pada tabung ke enam kemudian masukkan ke dalam cawan petri. Sampel 

dimasukkan dalam medium de Man Ragosa and Sharpe Agar (MRSA) steril yang 

telah di dinginkan sampai suhu 45o C sebanyak 15 ml. Cawan petri digerakkan 

untuk penyebaran sel-sel bakteri asam laktat secara merata dan memadat. Inkubasi 

di dalam inkubator pada suhu 45o C dengan posisi cawan terbalik selama 12 jam. 

Koloni yang tumbuh dihitung dengan colony counter.    
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 Berdasarkan Gandjar dkk. (1992), perhitungan jumlah koloni per ml 

dilakukan dengan rumus : 

      Jumlah koloni 
Jumlah koloni per ml (CFU / ml) =        
     Faktor pengenceran x vol.yang 
diinokulasikan  
 

3.5.8 Analisa Kadar Lemak Metode Hidrolisis Asam (Khasani, 2004) 

  Sebanyak 2 gram sampel ditimbang dan ditambahkan 4 ml etanol 96% dan 

10 ml HCl (25 ml HCl : 11 ml akuades). Kemudian dipanaskan dalam waterbath 

pada suhu 70oC selama 30-40 menit dan ditambahkan 10 ml etanol. Dinginkan 

dan tambahkan 25 ml petrolium eter, vortex selama 1 menit. Kemudian 

dimasukkan ke dalam corong pemisah hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan atas 

adalah larutan petrolium eter dan lapisan bawah dibuang. Reekstraksi kembali 

dengan 15 ml petrolium eter kemudian dikeringkan ke dalam oven hingga benar-

benar kering. Setelah itu dimasukkan ke dalam desikator dan timbang. Berat lema 

dihitung dengan rumus: 

Kadar Lemak % =  berat cawan akhir – berat cawan kosong           x100% 

             berat sampel (gram)  

3.5.9 Analisa Organoleptik (Soekarto, 2008) 

  Uji organoleptik bau dilakukan melalui uji segitiga (Triangle Test). 

Sejumlah contoh disajikan bersama dengan pembanding. Kemudian sifat mutu 

produk yang meliputi bau dan rasa dinilai apakah lebih baik, sama atau kurang 

baik. Panelis yang menilai adalah panelis semi terlatih sebanyak 20 orang. 
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3.6  Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan uji statistik Analysis 

of Variance (ANOVA). Bila terdapat perbedaan nyata antara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan uji lanjut. Pada penelitian, uji lanjut dilakukan dengan metode 

DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada taraf α=0,05. Data yang diperoleh 

dari penelitian selanjutnya dianalisa de Garmo untuk menentukan perlakuan 

terbaik dari semua perlakuan yang digunakan. 

3.6.1 Metode Pemilihan Terbaik (De Garmo, Sulivan dan Canada, 1984) 

 Analisa de Garmo dilakukan dengan mengurutkan variabel menurut 

prioritas dan kontribusi terhadap hasil. Kemudian pada masing-masing variabel 

diberikan bobot nilai sesuai kontribusinya dengan angka relatif 0-1. Bobot nilai ini 

diperoleh sebagai akibat perlakuan. Selanjutnya dilakukan penentuan bobot 

normal dari masing-masing variabel dengan membagi bobot variabel dengan 

jumlah semua bobot variabel. Variabel-variabel yang dianalisa dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok yang terdiri dari variabel-variabel yang semakin besar 

reratanya semakin baik dan kelompok yang semakin kecil reratanya semakin 

jelek. Kemudian masing-masing variabel ditentukan nilai efektivitasnya. Setelah 

dihitung nilai efektivitasnya, dilakukan perhitungan terkait nilai hasil dari 

variabel-variabel tersebut, dan kombinasi terbaik dipilih dari kombinasi perlakuan 

yang memiliki nilai hasil tertinggi.  
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Gambar 2. Pembuatan Sari Kacang Hijau (Modifikasi Wawan dan Yusuf, 2010) 
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Gambar 3. Pembuatan Yoghurt Nabati Sari Kacang Hijau (Modifikasi Wawan dan 
Yusuf, 2010) 
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