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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2016 pada satu tempat yang 

sama. Proses pembuatan yoghurt, uji pH dan uji organoleptik dilaksanakan di 

Laboratorium Biomedik (Kampus II) Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2 Materi dan Alat 

3.2.1 Materi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati lama proses fermentasi yoghurt 

susu kambing dan pengaruh penambahan bakteri starter. Susu yang digunakan 

adala susu kambing, dan bakteri stater yang digunakan adalah Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Proses fermentasi dilakukan dalam 

inkubator dengan suhu 37
o
C,

 
kemudian akan dilakukan pengujian pH, rasa dan 

tekstur yoghurt susu kambing.  

3.2.2 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

- Susu kambing sebagai bahan utama pembuatan yoghurt. 

- Streptococcus thermophilus sebagai starter untuk mempercepat fermentasi 

yoghurt.  

- Lactobacillus bulgaricus sebagai starter untuk mempercepat fermentasi 

yoghurt. 
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- Alkohol untuk sterilisaasi alat alat dalam pembuatan yoghurt. 

- Aquades untuk mencuci peralatan setelah digunakan. 

- Kertas label untuk memberi label  (nama) setiap sampel uji.  

- Refrigerator untuk menyimpan susu sebelum di proses. 

- Pemanas untuk mencairkan sampel setelah disimpan dalam regrigerator. 

- Inkubator untu menyimpan susu slama proses fermentasi agar suhu lebih 

stabil. 

- Gelas Ukur untuk wadah susu awal sebelum dibagi dalam botol kaca. 

- Botol Kaca untuk wadah susu selama proses fermentasi.  

- Pipet tetes untuk menakar starter sebelum dicamper dengan susu, agar sesuai   

dengan takaran yang telah ditetapkan. 

-   Thermometer untuk mengukur suhu susu. 

-   pH meter untuk mengukur pH yoghurt yang dihasilkan. 

-   Gelas plastik untuk wadah sampel yoghurt untuk uji organoleptik.  

3.3 Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah lama fermentasi dan penggunaan 

jenis starter yang berbeda, sedangkan batasan variabel pada penelitian ini antara 

lain : 

1. Susu kambing merupakan susu yang diproduksi oleh ambing kambing betina, 

pada penelitian ini susu kambing diperoleh langsung dari peternak kambing PE 

di Kota Batu. 
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2. pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu bahan atau larutan. pH 

yoghurt cenderung asam akibat adanya kandungan asam laktat. 

3. Jenis bakteri yang digunakan yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

bulgaricus. Penggunaan 2 jenis bakteri ini dikarenakan bakeri ini sudah banyak 

digunakan dalam pembuatan yoghurt dan terbukti mampu mempercepat proses 

fermentasi susu. 

4. Bakteri yang digunakan yaitu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus 

bulgaricus diperoleh dari Laboratorium Biomedik (Kampus II) Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

5. Penelitian ini hanya fokus pada susu kambing dan yoghurt susu kambing. 

6. Penelitian ini tidak membahas proses budidaya dan pemeliharaan kambing. 

7. Penelitian ini tidak membahas analisis biaya. 

Parameter yang akan diukur dalam penelitian ini adalah pH, rasa dan 

tekstur yoghurt susu kambing yang telah diberikan perlakuan lama fermentasi (6, 

12, 18 dan 24) jam dan penambahan bakteri/starter (Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus dan kombinasi). Pengukuran kadar pH dilakukan 

menggunakan alat pH meter, sedangkan pengujian rasa dan tekstur dilakukan 

menggunakan uji organoleptik.  
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3.4 Metode Penelitian 

3.4.1 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RALF) 

4x3 yang terdiri dari 2 faktor. Faktor 1 yaitu lama fermentasi (6, 12, 18 dan 24) 

jam dan faktor 2 yaitu penambahan bakteri/starter (Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus dan kombinasi), sehingga terdapat 12 perlakuan yang 

berbeda dan di ulang 3 kali, sehingga total terdapat 36 sampel.  

3.4.2 Perlakuan  

Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 12 perlakuan, 

berikut merupakan penjelasan dari setiap perlakuan : 

 Faktor 1 : Variasi lama waktu fermentasi (W) 

W1 : Lama waktu fermentasi 6 jam 

W2 : Lama waktu fermentasi 12 jam 

W3 : Lama waktu fermentasi 18 jam 

W4 : Lama waktu fermentasi 24 jam 

 Faktor 2 : Variasi bakteri/starter (S) 

S1 : Bakteri/starter Streptococcus thermophilus  

S2 : Bakteri/starter Lactobacillus bulgaricus  

S3 : Bakteri/starter kombinasi 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dibuat kombinasi kedua faktor 

tersebut, sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan sebagai mana terlihat pada 

Tabel 3.1 : 
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Tabel 3.1 Rancangan Perlakuan Penelitian  

Faktor W1 W2 W3 W4 

S1 W1S1 W2S1 W3S1 W4S1 

S2 W1S2 W2S2 W3S2 W4S2 

S3 W1S3 W2S3 W3S3 W4S3 

 

Keterangan : 

W1S1 = Lama waktu fermentasi 6 jam, bakteri/starter S. Thermopilus 

W1S2 = Lama waktu fermentasi 6 jam, bakteri/starter L. Bulgaricus  

W1S3 = Lama waktu fermentasi 6 jam, bakteri/starter yang berisi kombinasi 

(50% S. Thermopilus dan 50% L. Bulgaricus) 

W2S1 = Lama waktu fermentasi 12 jam, bakteri/starter S. Thermopilus 

W2S2 = Lama waktu fermentasi 12 jam, bakteri/starter L. Bulgaricus  

W2S3 = Lama waktu fermentasi 12 jam, bakteri/starter yang berisi kombinasi 

(50% S. Thermopilus dan 50% L. Bulgaricus) 

W3S1 = Lama waktu fermentasi 18 jam, bakteri/starter S. Thermopilus 

W3S2 = Lama waktu fermentasi 18 jam, bakteri/starter L. Bulgaricus 

W3S3 = Lama waktu fermentasi 18 jam, bakteri/starter yang berisi kombinasi 

(50% S. Thermopilus dan 50% L. Bulgaricus.) 

W4S1 = Lama waktu fermentasi 24 jam, bakteri/starter S. Thermopilus 

W4S2 = Lama waktu fermentasi 24 jam, bakteri/starter L. Bulgaricus  

W4S3 = Lama waktu fermentasi 24 jam, bateri/starter yang berisi kombinasi 

(50% S. Thermopilus. dan 50% L. Bulgaricus) 
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3.4.3 Diagram Alir Proses Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

3.5 Metode Analisis Data 

Data yang diproleh akan dianalisis dengan ANOVA dengan taraf nyata 

5%. Apabila terdapat pengaruh pada perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji BNT 

5%. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis uji organoleptik (rasa 

dan tekstur) yaitu metode de Garmo. Penentuan perlakuan yang paling baik 

diperoleh berdasarkan hasil dari analisis kedua metode.  

Dipasteurisasi 75 OC 

selama 15 menit 

Didinginkan sampai dengan 

suhu 40-45 OC 

Susu Kambing 

Susu pasteurisasi 

Susu cair suhu 

40-45OC  

Proses penambahan starter Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus bulgaricus 

dan kombinasi  ke dalam susu sebanyak 2%. 

Di inkubasi dengan suhu 37 OC, selama : 
  - 6 jam  - 12 jam 
  - 18 jam  - 24 jam   
 

 
Yoghurt 

Uji : 
- pH 
- Rasa 
- Tekstur 
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3.6 Pelaksanaan  

3.6.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari tahap persiapan alat dan 

bahan, hingga proses pengujian sampel, pengambilan data penelitian serta tahap 

analisa data hasil pengujian. 

 

 

 

(a) Proses fermentasi yoghurt       (b) Proses uji pH sampel yoghurt 

Gambar 3.2 Proses Pembuatan dan Uji pH Yoghurt 

3.6.2 Pengambilan Data 

Data yang diambil pada penelitian ini adalah data mengenai pH, rasa dan 

tekstur yoghurt susu kambing. Dimana data diambil setelah proses fermentasi 

(perlakuan) selesai. Dimana proses fermentasi tercepat adalah 6 jam dan yang 

paling lama adalah 24 jam. Pengujian kadar pH dilakukan di Laboratorium 

Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang, menggunakan pH meter. 

Sedangkan untuk pengujian rasa dan tekstur dilakukan menggunakan uji 

organoleptik. Pada uji organoleptik panelis diminta untuk memberi tanggapan 

pribadi mengenai rasa dan tekstur yoghurt meliputi skala 1 = tidak suka, 2 = 

cukup suka dan 3 = suka. Lembar penilaian uji organoleptik dapat dilihat pada 

Lampiran 3.1. 


