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III. METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium ITP-UMM untuk melakukan 

analisa yang sudah ditentukan. Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai bulan 

September 2015. 

3.2. Alat dan Bahan 

Bahan utama yang digunakan dalam pembuatan soyghurt adalah kedelai 

yang dibeli di pasar tradisional, kedelai yang dibeli di Balai Penelitian Umbi-

umbian dan Kacang-kacangan, gula, starter yoghurt, dan air bersih.Bahan yang 

digunakan untuk analisis antara lain :larutan HCl 0,02 N, H2SO4, Na2SO4.HgO, 

larutan Na2S2O3, indikator (campuran 2 bagian metil merah 0,2% dalam alkohol 

dan 1 bagian bromo creosol green (bcg) 0,2% dalam alkohol), aquades, sampel 

soyghurt, petroleum ether, etanol 96%, HCl (25 HCL + 11 aquades), media de 

Man Rogosa and Sharpe dan aquades, Eluen (n-butanol : asam asetat : air = 2,5 : 

0,6 : 2,6 v/v, larutan penyemprot ninhidrin  2%, aseton, dan larutan asam amino 

(arginin, glisin, histidin, dan sampel x) 

Alat yang digunakan dalam pembuatan soyghurt adalah penggiling 

kedelai, baskom, kain saring, panci, inkubator, wadah fermentasi. Alat yang 

digunakan untuk analisis yaitu cawan porselen, desikator, oven, dan neraca 

analitik, tanur, pemanas kjeldahl, labu kjeldahl berukuran 30 ml/50 ml, alat 

destilasi, erlenmeyer, dan buret 25 ml/50 ml, water bath, cawan porselen, pipet 

ukur, bola hisap, pH meter yang telah dikalibrasi dengan larutan buffer pada pH 4 

dan 7, piknometer, pipet ukur, pulpen/pensil, penangas, pendingin balik, labu 

ukur, Erlenmeyer, kertas saring, corong kaca, alat titrasi, tabel glukosa, cawan 

petri, api Bunsen, inkubator, laminar flow (LAF), tabung reaksi, rak tabung 
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reaksi, pipet ukur 1 ml, palat kromatografi lapis tipis (KLT), chamber, botol 

semprot, pipa kapiler, pipet skala, penggaris, pensil,dan  pinset, gelas plastik. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu penelitian pendahuluan dan 

penelitian utama. Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui varietas 

kedelai yang akan digunakan dalam penelitian utama. Parameter yang digunakan 

untuk menentukan varietas terbaik pada penelitian pendahuluan mengacu pada 

Standart mutu yogurt dalam SNI 01-2981-1992. Kondisi pembuatan soyghurt 

mulai dari pembuatan sari kedelai, inokulasi-inkubasi sampai penyimpanan 

diseragamkan. 

Penelitian ini menggunakan metode RAK (Rancangan Acak Tunggal) 

dimana terdapat 2 faktorial yaitu varietas kedelai unggul dan lama fermentasi 

soyghurt. Penelitian ini akan dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. 

Faktor 1 = varietas kedelai 

1. V1 = Panderman 

2. V2 = Anjasmoro 

3. V3 = Agromulyo 

Faktor 2 = lama fermentasi yoghurt 

1. L1 = 12 jam 

2. L2 = 18 jam 

3. L3 = 24 jam

Tabel 5. Matriks Kombinasi Varietas Kedelai dan Lama Fermentasi 
 12 jam (L1)  18 jam (L2)  24  jam (L3)  
Panderman (V1) V1L1 V1L2 V1L3 
Anjasmoro (V2) V2L1 V2L2 V2L3 
Argomulyo (V3) V3L1 V3L2 V3L3 
Keterangan: 
VIL1 = Soyghurt dari varietas panderman dan lama fermentasi 12 jam 
V1L2 = Soyghurt dari varietas panderman dan lama fermentasi 18 jam 
V1L3 = Soyghurt dari varietas panderman dan lama fermentasi 24 jam 
V2L1 = Soyghurt dari varietas anjasmoro dan lama fermentasi 12 jam 
V2L2 = Soyghurt dari varietas anjasmoro dan lama fermentasi 18 jam 
V2L3 = Soyghurt dari varietas anjasmoro dan lama fermentasi 24 jam 
V3L1 = Soyghurt dari varietas argomulyo dan lama fermentasi 12 jam 
V3L2 = Soyghurt dari varietas argomulyo dan lama fermentasi 18 jam 
V3L3  = Soyghurt dari varietas argomulyo dan lama fermentasi 24 jam 
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3.4. Prosedur Kerja 

Penelitian dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap pertama analisa bahan 

baku biji kedelai. Tahap kedua, pembuatan soyghurt kedelai masing-masing 

perlakuan dan analisa sifat fisik dan kimia. Tahap terakhir yaitu pemisahan asam-

asam amino dalam soyghurt dengan menggunakan metode Kromatografi Lapis 

Tipis. 

3.4.1. Pembuatan Sari Kedelai 

Pembuatan susu kedelai meliputi pembersihan dan pencucian, perendaman 

biji kedelai, perebusan, penyiapan air panas, penggilingan,penyaringan, dan 

penambahan sumber gula. Diagram air dapat dilihat pada Gambar 1. 

3.4.2. Pembuatan Soyghurt 

Pembuatan Soyghurt meliputi (Fauziah dkk, 2012) termodifikasi: 

1. Pembuatan Sari Kedelai Masing-Masing VarietasKedelai 

a) Sebanyak 300 g kedelai dicuci bersih 

b) Perendaman kedelai dalam air panas 5 liter yang ditambahkan NaHCO3 

0,5% untuk menonaktifkan senyawa tripsin didalam kedelai. 

Perendaman dilakukan selama 12-24 jam 

c) Selanjutnya kedelai ditiriskan, dicuci sampai air cuciannya menjadi 

bening, dan dipisahkan dari kulitnya 

d) Kedelai dihancurkan dengan air panas sebanyak 2,5 liter menggunakan 

blender selama kurang lebih 7 menit 

e) Sari kedelai ditambahkan gula sebanyak 10% dan susu skim sebanyak 

5% dari total sari kedelai 



26 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Sari Kedelai 

2. Proses Fermentasi Soyghurt 

a) Sari kedelai dipasteurisasi selama 30 menit 

b) Proses inokulasi bakteri dilakukan pada suhu sari kedelai 43-45oC 

sebanyak 30 ml untuk satu liter sari kedelai 

c) Pengadukan dilakukan sampai gumpalan starter larut semua 

d) Sari kedelai masing-masing varietas dituangkan dalam wadah steril 

yang tertutup 

e) Inkubasi dilakukan didalam inkubator pada suhu 37oC. Lama 

fermentasi sesuai perlakuan 

f) Produk setelah diinkubasi disebut Soyghurt. Diagram alir terlihat pada 

Gambar 2. 
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Air panas 
2,5 liter Penghancuran biji kedelai 
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analisa: 
1. Kadar air 
2. Kadar abu 
3. Kadar lemak 
4. Kadar protein 
5. Identifikasi asam amino 
6. Kadar gula reduksi 
7. Kadar total asam tertitrasi 
8. pH 
9. viskositas 
10. total bakteri asam laktat 

Gambar 2. Diagram Alir Proses Fermentasi Soyghurt 

3.5. Parameter Pengamatan 

3.5.1. Analisa Kadar Air (Sudarmadji, dkk. 1997) 

1. Cawan kosong dan tutupnya dikeringkan dalam oven selama 15 menit. 

2. Cawan ditimbang beratnya kemudian dicatat. 

3. Sebanyak 2 gr sampel dimasukkan kedalam cawan. 

4. Cawan dimasukkan kedalam oven dengan suhu 80oC selama 24 jam 

5. Cawan didinginkan 3-5 menit. Setelah dingin bahan ditimbang kembali  

Sari Kedelai 

Pasteurisasi selama 30 

menit. Dipertahankan 

pada suhu 80-900C 

inokulasi starter 

Pendinginan sampai suhu mencapai 450C 

Pengemasan dalam 

wadah steril (botol) 

Inkubasi pada suhu 370C selama 

12 jam, 18 jam, dan 24 jam 

Soyghurt 
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6. Bahan dikeringkan kembali ke dalam oven ± 30 menit sampai diperoleh 

berat yang tetap  

7. Dihitung kadar air dengan rumus:  

Kadar Air (%) = berat awal – berat akhir x 100% 
          Berat bahan awal 

3.5.2. Analisa Kadar Abu (Sudarmadji, dkk. 1997) 

1. Cawan pengabuan dibakar dalam tanur kemudian dan didinginkan 3-5 

menit lalu ditimbang 

2. Ditimbang dengan cepat kurang lebih 5 g sampel yang sudah 

dihomogenkan dalam cawan 

3. Dimasukkan dalam cawan pengabuan kemudian dimasukkan ke dalam 

tanur dan dibakar sampai didapat abu berwarna abu-abu atau sampai 

beratnya tetap 

4. Bahan didinginkan kemudian ditimbang 

5. Dihitung kadar abunya dengan rumus : 

%abu= berat abu (gr) per berat sampel (gr) x 100% 

3.5.3. Analisa Kadar Protein (Metode Semimikro Kjeldhal), SNI 01-2891-

1992 

1. Cuplikan sebanyak 0,51g ditimbang 

2. dimasukkan ke dalam labu kjeldhal 100 ml 

3. Cuplikan diberi tambahan 2 g campuran selen dan 25 ml H2SO4 pekat, 

kemudian dipanaskan di atas pemanas listrik sampai mendidih dan larutan 

menjadi jernih kehijau-hijauan (sekitar 2 jam pada suhu 420ºC) 

4. Sampel dibiarkan dingin, kemudian encerkan dan dimasukkan ke dalam 

labu ukur 100 ml, lalu ditambahkan sampai tanda garis (tera) 
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5. Larutan sebanyak 5 ml dipipet dan masukkan ke dalam alat penyuling, 

kemudian ditambahkan 5 ml NaOH 30% dan beberapa tetes indikator PP, 

lalu disuling selama 10 menit, sebagai penampung digunakan 10 ml larutan 

asam borat 2% yang telah dicampur indicator 

6. Ujung pendingin dibilas dengan air suling, lalu dititar dengan HCL 0,01 N 

7. Persen protein dihitung dengan rumus 

% Protein= (V1-V2) x N x 0,014 x f.k x f.p 

    W 

Keterangan:  

W = bobot cuplikan  

V1 = volume HCL 0,01 N, dipergunakan penitiran contoh/sampel  

V2 = volume HCL, penitiran blanko  

N= Normalitas HCL  

f.k = protein dari makanan secara umum 6,25  

f.p = faktor pengenceran 

3.5.4. Analisa Kadar Lemak (Metode Hidrolisis Asam), Khasani;1984 

1. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram 

2. Sebanyak 2 ml etanol 96% dan 5 ml HCl (25 HCl + 11 aquades) 

ditambahkan kedalam sampel 

3. Sebelumnya menyiapkan cawan porselen yang kosong dan telah ditimbang 

beratnya 

4. Cawan yang sudah berisi sampel diletakkan pada water bath dengan suhu 

70oC selama 30-40 menit 

5. Sebanyak 5 ml etanol 96% ditambahkan kedalam cawan 
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6. Cawan kemudian didinginkan lalu ditambahkan 10+10 ml petroleum eter. 

Kemudian divorteks selama 1 menit 

7. Sampel dimasukkan kedalam corong pisah, kemudian akan terjadi 2 

lapisan, untuk lapisan atas diambil 

8. Lapisan atas tadi diambil lalu dimasukkan kembali kedalam corong pisah, 

kemudian 15 ml petroleum eter 

9. Perlakuan ini dilakukan sekali lagi 

10. Cawan dikeringkan kedalam oven. 

11. kadar lemak dihitung dengan rumus 

% Lemak = W – W1 x 100 %  

  W 

Keterangan: 

W = Bobot contoh, dalam gram 

W1 = Bobot lemak sebelum ekstraksi, dalam gram 

W2 = Bobot labu lemak sesudah ekstraksi, dalam gram 

3.5.5. Uji Organoleptik (Metode Skala Hedonik) (Rahayu,2001) 

Uji Organoleptik dilakukan dengan menggunakan “Skala Hedonik”, yaitu 

tingkat kesukaan terhadap rasa, tekstur, bau dan warna. Contoh disajikan secara 

acak, kepada panelis diminta untuk memberikan nilai menurut tingkat kesukaan.  

 Jumlah skala yang digunakan terdiri dari 5 skala yaitu:  

1. Tidaksuka 

2. Cukup suka  

3. Suka  

4. Sangat Suka 
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3.5.6. Analisis Total Bakteri (Yutono, 1983) 

Penentuan total bakteri asam laktat dilakukan secara kuantitatif dengan 

menggunakan metode hitungan cawan atau Total Plate Count (TPC). Seri 

pengenceran bertingkat dari 10-1 sampai 10-6. Sampel diimokulasikan sebanyak 1 

ml secara cawan tuang (pour plate method) ke dalam media de Man Rogosa and 

Sharpe (MRS) sebagai media selektif BAL. inkubasi dilakukan pada suhu 40oC 

selama 48 jam. Jumlah koloni yang memenuhi syarat perhitungan yaitu antara 30-

300 koloni. 

3.5.7. Uji pH (Hadiwiyoto, 1983) 

Dilakukan dengan menggunakan pH meter. pH meter diatur dengan 

larutan buffer sampai nilai 7,  kemudian mencelupkan  pH meter  ke  dalam  

sampel  sehingga  terbaca  nilai  pHnya (Hadiwiyoto, 1983). 

3.5.8. Uji Viskositas (Sudarmanto dan Susanto, 1998) 

Pengukuran viskositas menggunakan metode viskositas relatif. Prosedur 

analisa nya meliputi: 

1. Penyiapan pipet volume 25 ml dan pemberian tanda pada 10 cm dari kedua 

ujung pipet 

2. Pipet volume kemudian diisi air sampai batas tanda bagian atas yang telah 

dibuat tadi. Kemudian ujung pipet ditahan atau ditutup dengan jari agar air 

tidak keluar. 

3. Jari perlahan-lahan dilepaskan sambil dihitung waktu turun nya air sampai 

batas tanda bawah dengan menggunakan stopwatch. Waktu yang 

diperlukan air turun dicatat 

4. Pengulangan sebanyak tiga kali dan dirata-rata 
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5. Pipet diisi dengan sampel yang akan diukur viskositasnya, kemudian 

dengan prosedur yang sama, cairan sampel dicatat waktunya dan dilakukan 

sebanyak tiga kali. 

6. Perhitungan viskositas cairan dihitung berdasarkan persamaan: 

n1/n2 = (p1/p2) x (t1/t2) 

n1 dan p1 = viskositas dan densitas air 

n2 dan p2 = viskositas dan densitas cairan yang diukur 

t1  = waktu yang diperlukan air untuk mengalir 

t2   = waktu yang diperlukan cairan untuk mengalir 

7. Perhitungan densitas ditentukan dengan cara: 

Densitas Cairan = B-A/volume cairan (g/ml) 

A = berat botol ukuran 10 ml kosong (g) 

B = berat botol ukuran 10 ml yang telah diisi cairan yang akan diukur 

densitasnya (g) 

3.5.9. Penentuan Total Asam Metode Titrasi (Apriyantono dkk., 1989) 

1. Timbang dengan seksama kurang lebih 20 g cuplikan (pipet 20 ml 

cuplikan), larutkan dalam air bebas CO2 sebanyak 2 kali volume 

2. Tambahkan 2 tetes indicator pp dan titrasi dengan larutan NaOH 0,1 N 

sampai terbentuk warna merah muda 

3. Perhitungan dilakukan dengan rumus: 

Jumlah Asam = V x N x 90 x 100% 

   W  

Keterangan: 

W = bobot cuplikan NaOH (ml) 

V = volume larutan NaOH (ml) 
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N = normalitas larutan NaOH 

3.5.10. Penentuan Kadar Gula Reduksi 

1. Sebanyak 5 g bahan diencerkan dalam labu ukur 100 ml 

2. Filtrat hasil pengenceran ditempatkan pada Erlenmeyer kemudian 

ditambahkan larutan luff school sebanyak 12,5 ml 

3. Selanjutnya filtrate dipanaskan pada kompor yang dilengkapi pendingin 

balik selama 10 menit dihitung setelah mendidih 

4. Erlenmeyer didinginkan dengan menyiram permukaan Erlenmeyer dengan 

air mengalir 

5. Larutan KI 20% sebanyak 7,5 ml, asam sulfat 26,5% sebanyak 12,5 ml, 

dan pati/amilum sebanyak 2-3 tetes ditambahkan kedalam Erlenmeyer 

6. Tahap selanjutnya yaitu melakukan titrasi dengan Na-thiosulfat 0,1 N 

sampai berwarna putih susu atau keaabu-abuan 

7. Rumus penentuan kadar gula reduksi yaitu: 

mg glukosa x factor pengenceran x 100 

berat bahan x 1000 

keterangan: 

mg glukosa = Na-Thioblanko – Na-Thio titrasi 

factor pengenceran =   volume total pengenceran 

volume filtrat yang diambil 

3.5.11. Penentuan Asam-Asam Amino secara Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) 

1. Pembuatan larutan eluen dengan menggunakan larutan n – butanol, asam 

asetat, dan air dengan perbandingan 2,5: 0,6 : 2,6 v/v 
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2. Eluen dimasukkan ke dalam chamber, dikocok sebentar, kemudian ditutup 

dan ditunggu sampai jenuh 

3. Base linedibuat pada plat KLT yang berukuran 9 cm x 3 cm, dan dibuat 

titik-titik pada base line untuk tempat penotolan histidin, alanin dan 

sampel serta membuat garis pada ujung atas absorben sebagai batas tanda 

elusi 

4. Histidin ditotolkan pada salah satu titik base line, demikian juga untuk 

alanin dan sampel dengan menggunakan pipa kapiler yang sebelumya 

telah dicuci dengan aseton kemudian dikeringkan 

5. Jika eluen telah jenuh, plat KLT dielusi ke dalam chamber dengan hati-

hati agar base line tidak tercelup ke dalam eluen 

6. Proses elusi dihentikan jika eluen menempuh jarak yang telah ditentukan 

sebelumnya. Dikeluarkan absorben dari chamber dan dikeringkan 

7. Selanjutnya kromatogram disemprot dengan larutan ninhidrin, kemudian 

dikeringkan dalam inkubator dengan suhu kurang lebih 60°C selama 

setengah jam 

8. Setelah kering diberi tanda pada noda yang timbul pada kromatogram 

dengan pensil 

9. Penentuan nilai Rf dari masing-masing noda pada kromatogram dapat 

dihitung dengan rumus: 

Rf =      jarak yang ditempuh oleh senyawa sampel 

  Jarak yang ditempuh oleh senyawa pembanding 

 


