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     BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan teknik 

pengambilan sampel dan jenis penelitian yang digunakan True Experimental 

Research (Sugiyono, 2016). 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian ini direncanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, dan 

di Laboratorium Universitas Brawijaya Jl. Vetera Malang pada tanggal 25 Mei – 

19 Juli 2018. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Susu sapi yang diperoleh dari daerah Batu Jawa Timur. 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampel yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana (simple 

random sampling). Simple (sederhana) pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 

Populasi dianggap homogen setiap anggota, sehingga anggota populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel (Sugiyono,2010). 
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Metode pengambilan sampel secara acak sederhana dapat menggunakan 

beberapa metode yaitu lotere (undian), tabel acak dan simulasi Monte Carlo. 

Menurut Kemas (1991) dalam Dwiaristiwa (2015) pengambilan sampel dengan 

menggunakan cara simple random sampling dapat digunakan dengan menggunakan 

rumus: 

(t-1) (r-1) ≥ 15    n=t.r 

(9-1) (r-1) ≥ 15    = 3.9 

8 (r-1) ≥ 15          = 27 

8r - 8 ≥ 15 

r ≥     23 

          8    

r ≥ 3 (ulangan yang digunakan adalah 3 kali) 

keterangan : 

r : Replikasi 

t : Treatment (perlakuan) 

n : Jumlah sampel (perlakuan) 

 

3.3.3 Sampel  

Sampel yoghurt susu sapi sebanyak 200 ml persampel. Kemudian yoghurt 

susu sapi persempel tersebut dibagi menjadi 9 perlakuan yang masing-masing 

perlakuan terdiri 3 ulangan dan jumlah sampel 27. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas  

Penambahan sari wortel dan jeruk pada yoghurt susu sapi. 
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3.4.1.2 Variabel Terikat 

Kandungan gizi yoghurt dalam protein, lemak dan sifat organoleptik  

3.4.1.3 Variabel Kendali 

Variabel kendali dari penelitian adalah suhu inkubator 9 jam, konsentrasi 

stater 8% dan jenis stater yang dipakai adalah Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Yoghurt merupakan salah satu produk hasil fermentasi susu paling tua dan 

cukup populer diseluruh dunia (Wahyu,2012) 

2. Susu sapi didefinisikan sebagai cairan yang berasal dari ambing sapi yang sehat 

dan bersih, diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, dengan kandungan 

alami yang tidak dikurangi atau tidak ditambah sesuatu apapun dan belum 

mendapatkan perlakuan apapun kecuali pendinginan, susu yang mengandung 

suatu emulsi lemak dalam air yang mengandung beberapa senyawa terlarut 

yang banyak mengandung nilai gizi dan nutrisi (Badan Standarisasi Nasional, 

2011).  

3. Sari wortel yang mempunyai banyak manfaat yaitu bagi kesehatan mata, 

mencegah  rabun senja karena adanya karoten dan vitamin A, menurunkan  

kolesterol darah karena adanya pektin, antistroke karena aktivitas beta karoten 

yang mencegah terjadinya timbunan kolesterol dalam pembuluh darah 

(Febrihantana,2014). 
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4. Sari jeruk yang mempunyai banyak manfaat yaitu sebagai mencegah  

terjadinya kram, menjaga stamina, untuk keseimbangan cairan dalam tubuh 

dan bertanggung jawab untuk menghantarkan implus saraf dan kontraksi otot 

(Kusumastuti,2016). 

5. Kadar protein adalah konsentrasi protein dalam yoghurt (Wijaya,2014) 

6. Kadar lemak adalah konsentrasi lemak dalam yoghurt (Kusumawati,2014) 

7. Sifat organoleptik adalah pengujian dengan menggunakan penilaian skala 

 terhadap parameter warna, aroma, tekstur dan rasa dari produk tersebut 

(Mufathiro,2013). 

8. Jenis stater adalah jenis kultur yang digunakan dalam proses fermentasi yang 

berisi satu atau lebih mikroorganisme atau kombinasi dari berbagai strain 

mikroorganisme. Kualitas hasil akhir yoghurt dipengaruhi oleh komposisi dan 

preparasi kultur stater (Manglayang,2006). 

9. Konsentrasi stater adalah banyaknya stater yang digunakan dalam proses 

fermentasi (Suharyono,2010). 

10. Suhu inkubasi adalah suhu yang diperlukan dalam proses fermentasi yoghurt 

(Manglayang,2006). 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 

3.5.1.1  Alat 

1. Kompor                             1 buah 

2. Beaker gelas                 2 buah

3. Panci                                 1 buah  

4. Pengaduk                  2 buah 

5. Gelas ukur                        2 buah 
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6. Pisau                                 1 buah 

7. Blender                             1 buah 

8. Kertas Label                     1 buah 

9. Sendok                              2 buah 

10. Tabung Reaksi                  6 buah 

11.  Buku                                1 buah 

12. Pulpen                             2 buah 

13. Pipet ukur                        1 buah      

14. Erlenmeyer                      2 buah 

15. Toples                              1 buah 

16. Corong pisah                   1 buah 

17. Refrigerator                     1 buah 

18. Autoklaf                          1 buah  

19. Labu kjeldahl                   1 buah 

20. Timbangan Analitik         1 buah 

3.5.1.2 Bahan 

1. Susu Sapi                       12 liter 

2. Sari Wortel                     6 liter 

3. Sari Jeruk                       6 liter 

4. Stater bakteri                  3-8%  

5. Gula                                1 sendok teh 

3.5.2 Rancangan Percobaan  

Perlakuan yang dilakukan ada 9 perlakuan yaitu 8 perlakuan dan 1 perlakuan 
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perlakuan kontrol,uji yoghurt sebanyak 192 ml dengan sari wortel 4%, yoghurt 

sebanyak 188 ml dengan sari wortel 6%, yoghurt sebanyak 184 ml dengan sari 

wortel 8%, yoghurt sebanyak 180 ml dengan sari wortel 10% dan salah satu control 

sari 0% dengan yoghurt sebanyak 200 ml.  Perlakuan pada sari jeruk, uji yoghurt 

sebanyak 192 ml dengan sari jeruk 4%, yoghurt sebanyak 188 ml dengan sari jeruk 

6%, yoghurt sebanyak 184 ml dengan sari jeruk 8%, yoghurt sebanyak 180 ml 

dengan sari jeruk 10%. 

Adapun skema rancangan the posttest-only control group design sebagai 

berikut:       

                      Kelompok Kontrol 

 Kelompok Eksperimen 

 Kelompok Eksperimen 

 Kelompok Eksperimen 

 Kelompok Eksperimen  

 Kelompok Eksperimen 

 Kelompok Eksperimen   

 Kelompok Eksperimen        

                               Kelompok Eksperimen  

Keterangan: 

RM :Pengaruh penambahan sari wortel dan jeruk dalam berbagai konsentrasi 

terhadap kandungan protein, lemak dan organoleptik pada yoghurt susu 

sapi 

C0 : Perlakuan 0 (kontrol) yaitu yoghurt sebanyak 200 ml tanpa penambahan  

RM 

W1 

W2 

W3 

K0 

W4 

J1 

J2 

     J3 

     J4 
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                 sari wortel dan jeruk 

W1  : Perlakuan 1 yaitu yoghurt sebanyak 192 ml dengan sari wortel 4%  

W2     : Perlakuan 2 yaitu yoghurt sebanyak 188 ml dengan sari wortel 6% 

W3  : Perlakuan 3 yaitu yoghurt sebanyak 184 ml dengan sari wortel 8% 

W4  : Perlakuan 4 yaitu yoghurt sebanyak 180 ml dengan sari wortel 10% 

J1   : Perlakuan 1 yaitu yoghurt sebanyak 192 ml dengan sari jeruk 4%  

J2   : Perlakuan 2 yaitu yoghurt sebanyak 188 ml dengan sari jeruk 6% 

J3   : Perlakuan 3 yaitu yoghurt sebanyak 184 ml dengan sari jeruk 8% 

J4    : Perlakuan 4 yaitu yoghurt sebanyak 180 ml dengan sari jeruk 10% 

      Dalam penelitian  ini digunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) non 

faktorial merupakan rancangan paling sederhana. Penggunaan rancangan tersebut 

di karenakan penelitian ini menggunakan 1 variabel bebas dan dilakukan di dalam 

suatu ruangan yaitu laboratorium, dimana lingkungan di dalam laboratorium di 

anggap homogen. Pada rancangan ini, perlakuan diletakka, dilakukan secara acak 

pada setiap percobaan, sehingga seluruh unit percobaan memiliki peluang yang 

sama untuk menerima perlakuan (Sukmadimata, 2012).  Pada penelitian ini 

berdasarkan jumlah faktor RAL Non Faktorial. Denah RAL Non Faktorial disusun 

berdasarkan rancangan The Posttest- Only Control Group Design yang terdiri dari 

9 perlakuan dan setiap perlakuan diulang 3 (tiga) kali dengan jumlah sampel 27. 

Adapun denah RAL non faktorial sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. Denah Percobaan RAL Non Faktorial 

        Wa1                               Jb2                                    Wb1  

                            

        Wa3                              Wc1                                     Jb1                                      

          Jc1                              Wa2                                   Wd1                                        

        Wb2                                Jd3                                     Ja3                                        

        Wc2                                Ja2                                     Jc2                                         

              Ja1                                K2                                      Jc3                                         

         K1                               Wb3                                    Wd3  

   

         Wc3                              K3                                      Jb3                                      

         Jd1                              Wd2                                     Jd2                                       

Keterangan : 

1  : Ulangan ke-1 

2  : Ulangan ke-2 

3   : Ulangan ke-3 

 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Sterilisasi Alat 

1. Mencuci semua alat yang diperlukan yang terbuat dari gelas dan membiarkan 

sampai kering. 

2. Membungkus semua peralatan dengan alumunium foil dan mensetrilkan ke 

dalam autuklaf tekanan 15 atmosfer selama 10-15 menit. 
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3. Mengangkat semua alat yang sudah disterilkan, kemudian di bawah di tempat 

yang bersih. 

3.5.3.2 Membuat Sari Wortel dan Jeruk 

1. Mencuci sayur wortel dan buah jeruk, pencucian dapat dilakukan satu persatu 

dengan air bersih yang mengalir. 

2. Mengupas wortel dan jeruk yang sudah dicuci dan dibersihkan bagian bagian 

kulit dari daging. 

3. Wortel dihaluskan dengan menggunakan  parutan kelapa, kemudian diambil 

sarinya dengan menggunakan saringan kelapa. 

4. Jeruk dilakukan dengan pemerasan,untuk diambil sarinya. 

 

3.5.4 Langkah –langkah Pembuatan Yoghurt 

1. Menyiapkan bahan dan alat yang akan diperlukan dalam pembuatan yoghurt  

2. Mempasteurisasi susu sapi sampai suhu 80ºC selama 30 menit 

3. Setelah suhu di atas tercapai, kemudian menurunkan suhu susu sampai 

mencapai kira-kira 42ºC 

4. Memasukkan bibit yoghurt Lactobacillus bulgaricus dan Streptococus 

thermophilus dengan perbandingan 1:1 sebanyak 8%  ke dalam susu  

 yang akan fermentasi. 

5. Menambahkan gula 

6. Menyimpan susu yang telah diinokulasi tersebut dalam inkubator yang 

bersuhu sekitar 40ºC dengan masing-masing waktu 9 jam 
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7. Sesudah diinokulasi , kemudian menambahkan sari wortel dan jeruk dengan 

masing-masing penambahan sari yakni perlakuan kontrol 0%, 4%, 6%, 8% 

dan 10%.  

8. Menganalisis kandungan pada yoghurt sari wortel dan jeruk (Wahyu, 2014). 

3.5.5 Pembuatan Konsentrasi Sari Wortel dan Jeruk 

3.5.5.1 Perhitungan konsentrasi sari wortel dan jeruk 

Pembuatan konsentrasi sari wortel dan jeruk dengan konsentrasi perlakuan 

kontrol 0%, 4%, 6%, 8%, 10% dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut: 

1. Perlakuan Konsentrasi kontrol 0% pada sari wortel dan jeruk 

2. Perlakuan Sari wortel Konsentrasi 4%  = 4
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚  = 8 ml 

3. Perlakuan Sari wortel Konsentrasi 6%  = 6
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚  = 12 ml 

4. Perlakuan Sari wortel Konsentrasi 8%  = 8
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚  = 16 ml 

5. Perlakuan Sari wortel Konsentrasi 10% = 10
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚  = 20 ml 

6. Perlakuan Sari jeruk Konsentrasi   4%   = 4
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚  = 8  ml 

7. Perlakuan Sari jeruk Konsentrasi   6%   = 6
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚  =12 ml 

8. Perlakuan Sari wortel Konsentrasi  8%  = 8
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚  = 16 ml 

9. Perlakuan Sari wortel Konsentrasi  10% = 10
100

× 200𝑚𝑚𝑚𝑚 = 20 ml 

3.5.5.2 Perhitungan yoghurt susu sapi  

Dari 200 ml maka banyaknya yoghurt – sari yaitu: 

1. Perlakuan konsentrasi Kontrol 0%  = 200 ml – 0 sari   = 200 ml yoghurt 

2. Perlakuan konsentrasi  4%  =200 ml  – 8 sari wortel    = 192 ml yoghurt   

3. Perlakuan konsentrasi  6%  = 200 ml – 12 sari wortel  = 188 ml yoghurt 
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4. Perlakuan konsentrasi  8%  = 200 ml – 16 sari wortel  = 184 ml yoghurt 

5. Perlaukan konsentrasi 10% = 200 ml – 20 sari wortel  = 180 ml yoghurt 

6. Perlakuan konsentrasi  4% = 200 ml  – 8 sari jeruk      = 192 ml yoghurt   

7. Perlakuan konsentrasi  6% = 200 ml  – 12 sari jeruk    = 188 ml yoghurt 

8. Perlakuan konsentrasi  8% = 200 ml  – 16 sari jeruk    = 184 ml yoghurt 

9. Perlaukan konsentrasi 10% = 200 ml – 20 sari jeruk    = 180 ml yoghurt  

  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Prosedur Pengujian Kadar Lemak Metode Hidrolisa Asam 

(Sudarmadji, 1984). 

Cara kerja:  

1. Menyiapkan sampel 10 ml, menambahkan 4 ml etanol 96%, menambah 

HCL 10 ml (25HCL+11 aguades) 

2. Meletakan dalam waterbath pada suhu 70ºC selama 30-40 menit, kemudian 

menambahkan etanol 10 ml 

3. Mendinginkan, kemudian menambahkan dengan petroleum eter sebanyak 5 

ml kemudian vortek selama 1 menit. 

4. Memasukan kedalam corong pisah, kemudian terjadi lapisan,untuk lapisan 

atas di ambil sedangkan untuk lapisan bawah dibuang. 

5. Memasukkan kedalam corong pisah dengan menambahkan petroleum eter 

sebanyak 20 ml, pada perlakuan ini dilakukan sekali saja. 

6. Mengeringkan cawan porselin di dalam oven kemudian menimbang. 

3.6.2 Penentuan Kadar Protein Dengan Cara Semi-mikro Kjeldahl. 

Cara Kerja: 
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1. Mengambil 10 ml bahan dan memasukkan ke dalam labu kjedahl dan 

menambahkan 4 ml H2SO4. Menambahkan 0,25 g campuran Na2SO4-HgO 

(20:1) sebagai katalisator. 

1. Mendidihkan sampai jernih 

2. Setelah dingin menambahkan 70 ml aguades dan menambahkan 17,5 ml 

larutan NaOH-Na2S2O3 dan beberapa butiran zink 

3. Kemudian melakukan destilasi, menampung destilasi sebanyak 10 ml dalam 

erlenmeyer yang berisi 25 larutan jenuh asam borat dan beberapa tes 

indicator metal merah/metilen biru. 

4. Larutan yang diperoleh dititrasi dengan 0,02 N HCL 

5. Menghitung total N atau % protein contoh: 

6. Kadar N(%) =  (ml HCL contoh-ml HCL blanko)x[HCL]x0,014   X100% 
       gram Sampel 

 

3.6.3 Prosedur Perhitungan Uji Organoleptik 

Analisis organoleptik yang dilakukan adalah uji one way anova. One way 

anova dilakukan untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap produk 

yoghurt susu sapi dengan rasa sari wortel dan jeruk berdasarkan kriteria rasa, warna, 

aroma, dan tekstur, Panelis penilaian yang digunakan adalah panelis semi terlatih 

sebanyak 30 orang orang. Skor penilaian yang digunakan yaitu: 

Tabel 3.2. Kisaran Skor Penilaian Uji Organoleptik 
Kisaran Skor Tingakat Kesukaan 

1 Sangat tidak suka 

2 Tidak suka 
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3 Biasa 

4  suka 

5 Sangat suka 

Uji Organoleptik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui rasa, 

warna, aroma dan tekstur dari suatu minuman. Metode dalam uji kesukaan biasanya 

digunakan untuk membedakan kualitas dari minuman mengenai rasa, warna, aroma 

dan tekstur yang secara umum langsung dapat dibedakan. Uji ini berfungsi untuk 

menentukan tingkat kesukaan di antara konsumen (Mufathiro,2013).  

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis dengan one way anova menggunakan 

SPSS 21.0. Sebelum dilakukan analisis one way anova dilakukan uji normalitas 

dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk mengetahui kenormalan data dan 

dilanjutkan dengan uji homogenitas untuk mengetahui varian data homogen. 

Setelah data berdistribusi normal dan homogen. Di lanjutkan Uji BNT untuk 

mengetahui nilai terbaik setiap perlakuan. 




