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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammdiyah Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai 

bulan Agustus 2015. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pisau, sendok, kompor, 

panci, pengaduk, kertas saring merk Hario v60 coffee filter, botol ukuran 250 ml, 

baskom, slicing, cabinet dryer, gelas ukur, blender, ayakan, timbangan analitik 

merk GR-200, kertas saring, desikator, pendingin balik, thermometer, kulkas, 

oven tipe E.53, sentrifuse (EBA 20), spektrofotometer UV-vis merk Shimadzu, 

colour rider tipe CR-10 merk Konica Minolta, titrasi, destilasi dan waterbath. 

Sedangkan untuk analisa laboratorium diperlukan alat untuk analisa kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar lemak, daya/aktivitas antioksidan, total padatan 

terlarut, dan warna serta uji organoleptik: rasa, aroma, kenampakan. 

 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi segar yang 

didapat dari KUD Karangploso, jahe emperit yang diperoleh dari pasar Singosari, 

teh hijau yang didapat dari Kebun Teh Wonosari Lawang, kayu manis yang 

diperoleh dari pasar Singosari, serta bahan-bahan kimia yang digunakan dalam 

analisa antara lain adalah: aquades, metal merah, etanol, metanol, reagen DPPH 
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(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl), methanol, aquades, H2SO4, Na2SO4, H3BO3, HCl 

dan petroleum eter dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan dan 

Laboratorium Kimia. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) dibandingkan dengan kontrol kontras ortogonal yang disusun secara 

faktorial dengan 3 kali ulangan dengan faktor perlakuan sebagai berikut: 

Faktor I : Sumber Antioksidan 

S1 = Jahe 

S2 = Teh Hijau 

S3 = Kayu Manis 

Faktor II :  Level Penambahan 

K1 = 2% 

K2 = 4% 

K3 = 6% 

Kombinasi: 

Konsentrasi 

Sumber K1 K2 K3 

S1 S1K1 S1K2 S1K3 

S2 S2K1 S2K2 S2K3 

S3 S3K1 S3K2 S3K3 

Keterangan: 

S1K1 : Susu sapi segar dengan level penambahan jahe 2 % 

S1K2 : Susu sapi segar dengan level penambahan jahe 4 % 

S1K3 : Susu sapi segar dengan level penambahan jahe 6 % 



25 

 

S2K1 : Susu sapi segar dengan level penambahan teh hijau 2 % 

S2K2 : Susu sapi segar dengan level penambahan teh hijau 4 % 

S2K3 : Susu sapi segar dengan level penambahan teh hijau 6 % 

S3K1 : Susu sapi segar dengan level penambahan kayu manis 2 % 

S3K2 : Susu sapi segar dengan level penambahan kayu manis 4 % 

S3K3 : Susu sapi segar dengan level penambahan kayu manis 6 % 

Kontrol : Susu sapi segar tanpa penambahan sumber antioksidan. 

 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahapan. Tahap ke-1, yaitu pembuatan 

bubuk jahe, teh hijau dan kayu manis. Tahap ke-2, yaitu pembuatan susu 

pasteurisasi dengan penambahan bubuk jahe, teh hijau dan kayu manis dengan 

berbagai level, sesuai dengan perlakuan. 

 

3.4.1 Proses Pembuatan Bubuk Jahe 

Proses pembuatan bubuk jahe, yaitu dengan menyiapkan jahe rimpang yang 

telah dibersihkan dan dicuci sebanyak 500 gram, mengupas kulit jahe dan 

mengiris tipis-tipis ± 0,2 cm dengan slicing supaya ukurannya seragam, lalu 

dilakukan pengeringan dengan cabinet dryer pada suhu 55oC selama 6 jam, jahe 

yang telah kering dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran 60 mesh 

agar didapat bubuk yang seragam, kemudian bubuk jahe dibungkus dengan kertas 

saring merk Hario v60 coffee filter setiap 2 gram. Diagram alir pembuatan bubuk 

jahe dapat dilihat pada gambar 5. 

 

3.4.2 Proses Pembuatan Bubuk Teh Hijau 

Proses pembuatan bubuk teh hijau, yaitu dengan menyiapkan daun teh hijau 

sebanyak 40 gram, lalu dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran 60 
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mesh agar didapatkan bubuk yang seragam, kemudian bubuk teh hijau dibungkus 

dengan kertas saring merk Hario v60 coffee filter setiap 2 gram. Diagram alir 

pembuatan bubuk teh hijau dapat dilihat pada gambar 6. 

 

3.4.3 Proses Pembuatan Bubuk Kayu Manis 

Proses pembuatan bubuk kayu manis, yaitu dengan menyiapkan kayu manis 

yang telah disortasi dan dipotong kecil-kecil sebanyak 40 gram, lalu dilakukan 

pengeringan dengan cabinet dryer pada suhu 55oC selama 6 jam, kayu manis yang 

telah kering dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ukuran 60 mesh agar 

didapat bubuk yang seragam, kemudian bubuk kayu manis dibungkus dengan 

kertas saring merk Hario v60 coffee filter setiap 2 gram. Diagram alir pembuatan 

bubuk kayu manis dapat dilihat pada gambar 7. 

 

3.4.4 Proses Pembuatan Susu Pasteurisasi dengan Penambahan Bubuk Jahe, 

Teh Hijau dan Kayu Manis 

 

Proses pembuatan susu pasteurisasi dengan penambahan sumber 

antioksidan, yaitu dengan menyiapkan susu sapi segar dalam erlenmeyer, lalu 

ditambahkan bubuk jahe dengan level penambahan (2%, 4% dan 6% (b/v)), teh 

hijau (2%, 4% dan 6% (b/v)) dan kayu manis (2%, 4% dan 6% (b/v)) sesuai 

perlakuan. Kemudian susu dipanaskan dengan suhu 63-66oC selama 30 menit, 

sambil terus diaduk supaya homogen dan tidak menggumpal, setelah 

dipasteurisasi bubuk jahe, teh hijau dan kayu manis diambil untuk dipisahkan, 

kemudian susu pasteurisasi didinginkan dengan segera pada baskom yang berisi 

air dingin, lalu dilakukan pengemasan. Selanjutnya dilakukan analisa kadar air, 

kadar abu, kadar protein, kadar lemak, karbohidrat, aktivitas antioksidan, total 

padatan terlarut, penentuan intensitas warna dan uji organoleptik rasa, aroma dan 



27 

 

kenampakan. Diagram alir pembuatan susu pasteurisasi dengan penambahan 

sumber antioksidan dapat dilihat pada gambar 8. 

 

3.5  Parameter Pengamatan 

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

1. Timbang contoh yang telah berupa serbuk atau bahan yang telah dihaluskan 

sebanyak 1-2 g dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya 

2. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 100-105oC selama 3-5 jam 

tergantung bahannya. Kemudian dinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

Panaskan lagi dalam oven 30 menit, dinginkan dalam desikator dan ditimbang; 

perlakuan ini diulangi sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan 

berturut-turut kurang dari 0,2 mg) 

3. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dalam bahan. 

Kadar air (%) = berat awal – berat akhir  x 100% 

berat bahan 

 

3.5.2 Kadar Abu (Sudarmadji dkk., 1989) 

1. Timbang sampel sebanyak 2 gram dan dimasukkan dalam krus porselin yang 

kering dan telah diketahui beratnya 

2. Kemudian dipijarkan dalam muffle pada suhu 500-550°C sampai diperoleh abu 

berwarna keputih-putihan (± 4-5 jam) 

3. Krus porselen tadi dimasukkan ke dalam desikator dan ditimbang berat abu 

setelah dingin sampai berat konstan. 

4. Rumus perhitungannya: 

Kadar abu (%) = berat akhir – berat krus porselin x 100% 

    berat bahan  
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3.5.3 Penentuan Kadar Protein Metode Semi Mikro Kjedahl (AOAC, 1988) 

1. Mengambil bahan 10 ml atau sesuai kondisi sampel, jika sampel diduga 

mengandung protein tinggi dapat menggunakan sampel dalam jumlah yang 

lebih sedikit demikian juga sebaliknya 

2. Larutkan bahan dengan aquades dengan volume tertentu (menentukan nilai 

faktor pengencerannya) 

3. Bahan dimasukkan ke dalam tabung kjeldahl, lalu tambahkan 2 ml H2SO4 

pekat dan tambahkan 2 gram campuran Na2SO4 – HgO (20:1) untuk katalisator 

4. Kemudian di didihkan sampai jernih (kurang lebih 4 jam) dan lanjutkan 

pendidihan 30 menit lagi (pengerjaan harus dilakukan dilemari asam) 

5. Setelah dingin tambahkan 35 ml aquades dan tambahkan 8,5 ml NaOH- 

Na2S2O3 dan lakukan destilasi, destilat ditampung dalam 6,5 ml H3BO3 4% 

yang telah diberi tetesan indikator MM atau MB dan tampung sebanyak 25 ml 

6. Titrasi destilat yang diperoleh dengan HCl 0,02 N sampai terjadi perubahan 

warna, jika menggunakan MM dari kuning menjadi merah, jika menggunakan 

MB dari hijau menjadi ungu. 

7. Perhitungan N total (%) = ml HCl x N HCl  x 14,008 x 100% 

             berat sampel x1000 

Kadar Protein (%) = kadar N total (%) x faktor (dengan nilai F = 6,25)  

 

3.5.4 Analisa Lemak (AOAC, 1988) 

1. Sampel sebanyak 2 g (a), dimasukkan kedalam tabung reaksi, lalu tambahkan 4 

ml etanol 96% dan 2 ml HCl 

2. Panaskan pada waterbath pada suhu 70oC selama 30 menit 
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3. Tuang larutan ke dalam corong pisah yang pada bagian atas diletakkan corong 

dan kertas saring untuk menyaring laurtan, kemudian tambahkan 20 ml 

petroleum eter dan 20 ml aquades 

4. Gojog larutan selama 1 menit lalu biarkan hingga terpisah menjadi dua larutan, 

buang larutan yang bagian bawah dengan memutar kran corong pisah hingga 

yang tertinggal pada corong pisah adalah larutan yang bagian atas (fase eter 

lemak) 

5. Tampung fase eter lemak tersebut dalam beaker glass yang telah diketahui 

bobotnya (b), kemudian oven beaker glass tersebut dalam oven hingga kering 

pada suhu 80oC 

6. Dinginkan beaker glass tersebut dalam desikator kemudian timbang (c). 

7. Perhitungan: 

Kadar Lemak (%) =  c – b x 100% 

        a  

Keterangan: 

a : bobot sampel 

b : bobot beaker glass kosong (awal) 

c : bobot beaker glass akhir (dengan lemak) 

 

3.5.5. Kadar Karbohidrat (Widjanarko, 1996)  

Pengukuran kadar karbohidrat ini menggunakan analisa proksimat dengan 

tahapan sebagai berikut : 

1. Hitung hasil analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein 

2. Jumlahkan seluruh hasil analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar 

protein 

3. Kurangi nilai konstan (100%) dengan hasil penjumlahan dari seluruh hasil 

analisa kadar air, kadar abu, kadar lemak, dan kadar protein. 
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4. Rumus Perhitungan:  

Karbohidrat (%) = 100% - (kadar air + kadar abu + kadar lemak + kadar 

protein) 

 

3.5.6 Aktivitas Antioksidan (AOAC, 1988) 

A. Preparasi Sampel 

1. Sampel padat, sampel dihaluskan kemudian ditimbang sebanyak 2,5 g, lalu 

dilarutkan dalam metanol sampai 25 ml dalam labu takar, sehingga didapatkan 

larutan sampel 10% 

2. Kemudian disentrifuge pada 3000 rpm selama 10 menit dan diambil 

supernatannya. 

3. Untuk sampel cair, sampel diambil 2,5 ml, lalu dilarutkan dalam metanol 

sampai 25 ml dalam labu takar, hingga didapatkan larutan sampel 10% 

4. Kemudian disentrifuge pada 3000 rpm selama 10 menit dan diambil 

supernatannya. 

B. Penentuan Aktivitas Antioksidan 

1. Sebanyak 1,5 ml larutan sampel ditambah dengan 3 ml larutan DPPH 0,2 mM 

2. Homogenisasi dan didiamkan selama 30 menit, kemudian diukur 

absorbansinya pada λ 516 nm 

3. Lakukan prosedur diatas pada blangko yaitu 1,5 ml metanol. 

4. Rumus perhitungan: 

 s 

Aktivitas antioksidan (%) =   1 –            x 100% 

      b 

Keterangan: 

b : absorbansi blanko 

s : absorbansi sampel 
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3.5.7 Penentuan Total Padatan Terlarut (Anonim, 2007) 

1. Membilas lensa hand refraktometer dengan aquades lalu dikeringkan dengan 

tissue 

2. Siapkan sampel yang akan dianalisa, mengontrol suhu sampel (total solid stabil 

pada suhu 20oC) 

3. Meneteskan 1-2 tetes pada lensa hand refraktometer 

4. Mencatat skala sebagai persen brix. 

 

3.5.8 Penentuan Intensitas Warna Metode L, a, b Hunter (Yuwomo dan 

Susanto, 1998) 

 

1. Menyiapkan sampel secukupnya dalam plastik PP (transparan) 

2. menghidupkan colour reader 

3. Menentukan target L, a, b, dimana; L, adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai (-) berarti suram; axis a, nilai positif (+) berarti merah, nilai (-) 

berarti hijau; axis b, nilai positif (+) berarti kuning, dan nilai negatif (-) berarti 

biru 

4. Mengukur warna. 

 

3.5.9 Uji Organoleptik 

1. Pengujian rasa dengan menggunakan beberapa panelis berdasarkan kesukaan 

panelis terhadap susu pasteurisasi. Nilai yang diberikan adalah: 

Nilai: 1. sangat tidak enak 

2. tidak enak 

3. enak 

4. sangat enak 

2. Pengujian aroma dengan menggunakan beberapa panelis berdasarkan kesukaan 

panelis terhadap susu pesteurisasi. Nilai yang diberikan adalah: 
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Nilai: 1. sangat tidak suka 

2. tidak suka 

3. suka 

4. sangat suka 

3. Pengujian kenampakan dengan menggunakan beberapa panelis berdasarkan 

kesukaan panelis terhadap susu pasteurisasi. Nilai yang diberikan adalah: 

Nilai: 1. sangat tidak menarik 

2. tidak menarik 

3. menarik 

4. sangat menarik 

 

3.5.10 Prosedur Pemilihan Perlakuan Terbaik (De Garmo, Sullivan and 

Canada, 1984) 

 

Penentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode indeks 

efektivitas dengan prosedur pembobotan sebagai berikut:  

1. Mengelompokkan parameter 

2. Memberi bobot 0-1 pada setiap parameter dari masing-masing kelompok 

3. Menghitung Nilai Efektivitas (NE) dengan rumus: 

NE = 
NtjNtb

NtjNp




 

Dimana: NE = Nilai Efektivitas 

 Ntj = Nilai terjelek 

 Np = Nilai perlakuan 

 Ntb = Nilai terbaik 

Untuk parameter dengan nilai rata-rata semakin baik maka nilai terendah 

sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai nilai terbaik, sebaliknya untuk 
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parameter dengan nilai semakin kecil semakin baik maka nilai tertinggi sebagai 

nilai terjelek dan nilai terendah sebagai nilai terbaik. 

4. Menghitung Nilai Hasil (NH). Nilai Hasil diperoleh dari perkalian nilai 

efektivitas dengan bobot nilai 

5. Menjumlahkan NH dari semua parameter pada masing-masing kelompok 

perlakuan yang mempunyai NH tertinggi adalah perlakuan terbaik pada 

kelompok parameter. 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam 

atau Anova (Analysis of Variance) pada tingkat kepercayaan α = 0,05. Uji statistik 

lanjut dengan menggunakan DMRT (Duncan Multiple Range Test) untuk 

perlakuan berbeda nyata. Sedangkan data hasil uji organoleptik dianalisis dengan 

menggunakan uji skala hedonik (Hedonic Scale Test). Untuk menentukan 

perlakuan terbaik menggunakan metode indeks efektifitas (De Garmo, Sullivan 

and and Canada, 1984). 
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Gambar 5. Diagram Alir Pembuatan Bubuk Jahe (Modifikasi dari Pramitasari, 

2010) 
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Gambar 6. Diagram Alir Pembuatan Bubuk Teh Hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar 7. Diagram Alir Pembuatan Bubuk Kayu Manis 
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Gambar 8. Diagram Alir Pembuatan Susu Pasteurisasi dengan Penambahan 

Bubuk Jahe, Teh Hijau dan Kayu Manis (modifikasi dari Badan 

Standarisasi Nasional (BSN) SNI 01-3951-1995) 

Analisa Fisik: 
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 Aroma 
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Analisa Kimia: 

 Kadar Air 

 Kadar Abu 

 Protein 

 Lemak 

 Karbohidrat 

 Aktivitas antioksidan 

 Total Padatan 

Terlarut 

 Penentuan intensitas 

warna (L) (b+) 

Pemisahan bubuk 

(yang sebelumnya telah 

dilakukan pembungkusan) 

Susu Pasteurisasi 
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(2, 4, 6% (b/v)) 
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