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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian-Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian 

dilakukan pada bulan Agustus 2017-Januari 2018 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat  

 Alat-alat yang akan digunakan dalam proses pembuatan kefir yaitu gelas 

ukur, kompor, panci, baskom plastik, sendok, toples plastik, pisau stainless steel, 

pengaduk, blender, toples, botol, termometer, dan timbangan. Sedangkan alat-alat 

yang digunakan dalam analisa antara lain timbangan analitik Pioneer Ohaus 

PA413, pH meter merek WTW tipe PH 315i, colour reader CR 10 merek Conica 

Minotta, handrefraktometer ATAGO N-α Brix 0-32%, handrefraktometer ATAGO 

N2 Brix 28-62%, desikator, spatula, tabung reaksi, rak tabung reaksi, gelas ukur, 

gelas beker, labu ukur, waterbath, oven, corong pisah, cawan porselen 60ml, 

kertas label, plastik polypropylene (PP), kertas saring, corong plastik, corong 

kaca, alat destilasi, piknometer 50ml, botol semprot, laminar air flow, autoclave 

Allamerican serial No. B0004136, colony counter Galaxy 230, inkubator merek 

MMM, sarung tangan, tube sentrifuse, sentrifuse, spektrofotometer, erlenmeyer, 

buret dan statif, pipet volume, pipet tetes, viscometer, vortex. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kefir adalah susu kambing 

segar saanen dan starter biji kefir yang didapatkan dari Balai Besar Pelatihan 
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Peternakan (BBPP) Batu, kacang merah yang dibeli di Pasar Batu, buah naga 

merah yang dibeli di toko buah Dinoyo, dan gula pasir merek Rose Brand. 

Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk analisa diantaranya adalah 

akuades, larutan buffer pH 4, larutan NaOH 0,1 N, KCl, HCl, Natrium Karbonat, 

CuSO4, Natrium K-tartarat, Folin-Ciocelteau, Borine Serume Albumin (BSA), 

etanol 96%, petroleum benzene, phenolphtalein (PP), KCl, sodium asetat 

(CH3CO2Na.3H2O), dan metanol. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Faktorial, yang terdiri atas dua faktor. Faktor I adalah 

konsentrasi ekstrak sari kacang merah, dengan 4 level. Faktor II adalah 

konsentrasi ekstrak sari buah naga merah dengan 3 level. Sehingga terdapat 12 

kombinasi dan tiap kombinasi diulang sebanyak 3 kali. 

Faktor I: konsentrasi penambahan sari kacang merah (A) 

A0: 0% 

A1: 10% 

A2: 20% 

A3: 30% 

Faktor II: konsentrasi penambahan ekstrak sari buah naga merah (B) 

B0: 0% 

B1: 5% 

B2: 10% 
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Tabel 8. Perlakuan Kombinasi Konsentrasi Ekstrak Sari Kacang Merah dan 

Buah Naga Merah 

 B0 B1 B2 

A0 A0B0 A0B1 A0B2 

A1 A1B0 A1B1 A1B2 

A2 A2B0 A2B1 A2B2 

A3 A3B0 A3B1 A3B2 

Keterangan: 

A0B0=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 0% dan buah naga 

merah 0% dari volume kefir 

A0B1=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 0% dan buah naga 

merah 5% dari volume kefir 

A0B1=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 0% dan buah naga 

merah 10% dari volume kefir 

A1B0=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 10% dan buah naga 

merah 0% dari volume kefir 

A1B1=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 10% dan buah naga 

merah 5% dari volume kefir 

A1B2=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 10% dan buah naga 

merah 10% dari volume kefir 

A2B0=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 20% dan buah naga 

merah 0% dari volume kefir 

A2B1=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 20% dan buah naga 

merah 5% dari volume kefir 

A2B2=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 20% dan buah naga 

merah 10% dari volume kefir 

A3B0= Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 30% dan buah naga 

merah 0% dari volume kefir 

A3B1=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 30% dan buah naga 

merah 5% dari volume kefir 

A3B2=  Konsentrasi penambahan ekstrak sari kacang merah 30% dan buah naga 

merah 10% dari volume kefir 

3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Sari Kacang Merah (Kunaepah, 2008) 

Kacang merah disortasi (dipisahkan dari kotoran dan biji rusak), dicuci, 

lalu direndam dalam air dengan perbandingan air dengan kacang merah adalah 4:1 

selama 8 jam. Kacang direbus selama 30 menit. Kacang merah digiling 

menggunakan blender dengan penambahan air secara keseluruhan mencapai 7 kali 

lipat berat kacang merah kering. Bubur encer disaring dengan saringan dan 

filtratnya adalah ekstrak sari kacang kacang merah.  
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3.4.2  Pembuatan Ekstrak Buah Naga Merah (Arumaningrum dkk., 2015, 

dengan modifikasi) 

Buah naga merah yang digunakan yaitu memiliki kulit yang berwarna 

merah merata, cerah, dan mulus serta memiliki sisik buah yang berwarna hijau 

cerah, buah naga kemudian dicuci, disortasi untuk dibuang kulitnya dan diambil 

daging buahnya. Daging buah naga ditimbang 200 gram. Daging buah diiris 

dengan ketebalan ±0,5 cm menggunakan pisau. Irisan daging buah naga merah 

diletakkan dalam toples kemudian ditambahkan sukrosa dengan perbandingan 

buah:sukrosa sebesar 1:0,5 dan disimpan pada suhu ruang ±27 oC untuk proses 

ekstraksi selama 24 jam. Ekstrak sari buah didapatkan dengan memisahkan 

menggunakan penyaring, kemudian didapatkan ekstrak buah naga merah. 

3.4.3  Pembuatan Kefir (Otles dan Cagindi, 2003 dengan modifikasi) 

Proses pembuatan kefir mengikuti metode proses pembuatan kefir adalah 

sebagai berikut susu kambing dan sari kacang merah dipasteurisasi pada suhu 

85°C selama 30 menit. Susu kambing dan sari kacang merah yang telah 

dipasteurisasi kemudian dicampurkan dengan perbandingan konsentrasi 

penambahan ekstrak sari kacang merah (10%, 20%, 30%). Campuran tersebut 

diturunkan suhunya sampai pada suhu kamar ± 27°C. Kemudian dicampurkan 

dengan ekstrak sari buah naga sebanyak (0%, 5%, 10%) dan diaduk. Selanjutnya 

diinokulasi dengan biji kefir sebanyak 5% dan diaduk hingga rata lalu dituangkan 

ke dalam gelas toples yang steril. Setelah itu, diinkubasi pada suhu kamar (25 ± 

1°C) selama 24 jam, sehingga susu mengental menjadi kefir. Biji kefir kemudian 

disaring untuk memisahkan biji kefir dengan substrat kefir. Biji kefir kemudian 

disimpan dan digunakan pada inokulasi selanjutnya.. Kefir dikemas pada botol 

plastik steril dan dilakukan pengamatan karakteristik fisik dan kimianya.  



20 

 

 
 

3.5 Analisis Karakteristik Fisik dan Kimia Kefir  

3.5.1 Analisa Total Padatan Terlarut dengan Menggunakan 

Handrefractometer (Sudarmadji, 2004) 

Prinsip dari analisis total padatan terlarut adalah penentuan kadar gula yang 

didasarkan atas indeks bias larutan dengan menggunakan bantuan alat 

refraktometer. Adapun tahapan analisa total padatan terlarut yaitu: 

1. Penutup kaca prisma dibuka dan dilakukan kalibrasi dengan meneteskan 

akuades sebanyak 2-3 tetes. 

2. Handrefraktometer diarahkan ke arah cahaya, dilakukan pembacaan skala 

melalui lubang teropong pada skala 0oBrix kemudian kaca prisma dibersihkan 

dengan tisu. 

3. Penutup kaca prisma dibuka dan ditetesi dengan sampel kefir (2-3 tetes) ke 

atas permukaan kaca prisma 

4. Kaca prisma ditutup dan diarahkan ke arah cahaya kemudian dilakukan 

pembacaan skala yang tertera pada garis batas. 

3.5.2 Analisa Total Asam Tertitrasi (AOAC, 1995) 

Total Asam diukur dengan metode titrasi asam-basa. Prosedur pengukuran 

adalah sebagai berikut: 

1. Bahan ditimbang sebanyak 5 gram 

2. Sampel kefir dimasukkan ke dalam labu ukur 250 ml dan ditambahkan 

akuades sampai batas tera 

3. Larutan sampel kefir dihomogenkan dengan menggoyang-goyangkannya 

4. Sampel kefir disaring menggunakan corong yang sudah dilapisi kapas 

5. Sebanyak 25 ml filtrat diambil dengan pipet dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer 250 ml 
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6. Filtrat ditambahkan dengan 3 tetes indicator phenolphtalein 

7. Sampel kefir dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N sampai warnanya berubah 

menjadi merah muda 

8. Kadar total asam tertitrasi pada sampel kefir dihitung dengan perhitungan: 

TAT (%)  =   

3.5.3 Analisa pH dengan Menggunakan pH Meter (Sudarmadji dkk., 1997) 

Prinsip dari analisa pH dengan menggunakan pH meter adalah berdasarkan 

pengukuran potensial antara elektroda indikator dengan elektroda pembanding 

atau pengukuran aktivitas ion hidrogen secara potensiometri/ elektrometri (BSN, 

2004). Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 

1. Elektroda dan temperature probe dibilas dengan akuades lalu dikeringkan 

2. pH meter dinyalakan dan dilakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda 

pada larutan penyangga (pH 4) 

3. Elektroda dibilas kembali menggunakan akuades kemudian dikeringkan 

4. Elektroda dicelupkan pada sampel, dan ditunggu indikator yang muncul pada 

layar kemudian dicatat nilai yang tertera pada layar digital.   

3.5.4 Analisa Viskositas dengan Menggunakan Viscometer Brookfield 

(Yuwono dan Susanto, 1998)  

Prinsip dari analisa viskositas dengan menggunakan viscometer Brookfield 

adalah pengukuran sebuah rotor silinder spindle yang dicelupkan ke dalam 

sampel. Semakin kuat putaran, maka semakin besar hambatannya sehingga 

semakin tinggi viskositasnya. Adapun tahapan dari analisa ini yaitu: 

1. Bahan dimasukkan dalam gelas piala atau tabung uji 

2. Jarum spindle dipilih sesuai dengan tingkat kekentalan bahan 

3. Pangkal jarum spindle dimasukkan pada lubang penghubung rotor 

Volume NaOH x N NaOHx FP x BM Asam Organik x 100 

Berat Bahan x 100 
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4. Jarum spindle diturunkan hingga batas mengenai bahan 

5. Kecepatan rotasi diatur dan rotor dinyalakan hingga jarum skala stabil 

6. Rotor dimatikan dan dilakukan pembacaan skala yang ditunjuk dan dilakukan 

pengulangan sebanyak 3 kali untuk meperoleh nilai yang valid 

7. Viskositas dihitung dengan rumus: 

 Viskositas (d.Pas) = Skala yang ditunjuk 

3.5.5 Analisa Bakteri Asam Laktat (Fardiaz, 1993) 

1. Sampel diambil 1 ml kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

2. Akuades ditambahkan sebanyak 9 ml kemudian ditutup dan dihomogenkan 

dengan mengocoknya.  

3. Pengenceran dilakukan bertingkat sampai pengenceran ke enam (10-7) dengan 

cara mengambil 1 ml suspensi dan menaruhnya dalam tabung reaksi ke dua 

kemudian menambahkan 9 ml akuades. Hal yang sama dilakukan pada 

tabung ketiga sampai ke enam. 

4. Suspensi diambil 1 ml pada tabung ke enam kemudian memasukkan ke dalam 

cawan petri 

5. Media de Man Rogosa and Sharpe Agar (MRSA) steril yang telah 

didinginkan sampai suhu 45 oC sebanyak 15 ml dimasukkan dalam cawan 

petri kemudian digerakkan untuk penyebaran sel-sel bakteri asam laktat 

secara merata 

6. Cawan yang berisi media dan sampel diinkubasi dalam incubator pada suhu 

45 oC dengan posisi cawan terbalik selama 12 jam 

7. Jumlah koloni yang tumbuh dihitung menggunakan colony counter 
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3.5.6 Analisa Kadar Alkohol (Putri dan Sukandar, 2008) 

1. Sampel kefir sebanyak 100 ml dimasukkan ke dalam labu destilasi kemudian 

ditambahkan dengan aquades sebanyak 100  ml. 

2. Sampel kefir didestilasi pada suhu 80o C. Destilat ditampung di dalam 

Erlenmeyer hingga volume 50 ml.  

3. Destilat tersebut kemudian dimasukkan kedalam piknometer yang telah 

ditimbang sebelumnya. Destilat dimasukkan hingga memenuhi piknometer.  

4. Kelebihan destilat pada puncak pipa kapiler dibersihkan.  

5. Piknometer yang berisi destilat ditimbang dan beratnya dicatat. Prosedur yang 

sama dilakukan pada aquades sebagai pembanding.  

6. Berat jenis alkohol dihitung dari (berat piknometer + destilat) dikurangi berat 

piknometer kosong  kemudian dibagi (berat piknometer + aquades) dikurangi 

berat piknometer kosong.  

7. Hasil penghitungan berat jenis alkohol kemudian dikonversikan dengan 

menggunakan table konversi berat jenis alkohol 

3.5.7 Analisa Kadar Protein Metode Lowry (Sudarmadji dkk., 1997) 

A. Pereaksi 

1.  Pereaksi (1) dibuat dengan melarutkan natrium karbonat 2% dalam larutan 

NaOH 0,2 N 

2. Pereaksi (2) dibuat dengan melarutkan tembaga sulfat 0,5% dalam larutan 

Na.K tartrat 1% (dibuat sewaktu akan digunakan)  

3. Pereaksi (3) dibuat dengan mencampurkan pereaksi (1) sebanyak 50 ml 

dengan pereaksi (2) sebanyak 1 ml 

4. Pereaksi (4) dibuat dari Folin Ciocalteau yang dilarutkan dalam akuades 

dengan perbandingan 1:1 
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5. Blanko untuk membuat kurva standar dibuat dari borine serum albumin 1 mg 

yang dilarutkan dalam akuades 4 ml (Larutan protein standar 0,25 mg/ml )  

B. Pembuatan Kurva Standar 

1. Larutan protein standar 0 (blanko); 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; dan 1,0 ml 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan akuades sampai volume 

total masing-masing 4 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi kemudian 

ditambahkan 5,5 ml pereaksi (3) dan dicampur secara merata lalu dibiarkan 

selama 10-15 menit, 

2. Pereaksi (4) ditambahkan 0,5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi dan 

dikocok merata dengan cepat setelah penambahan, kemudian dibiarkan 

selama kurang lebih 30 menit sampai warna biru terbentuk 

3. Absorbansinya diukur pada panjang gelombang 650 nm dan dibuat kurva 

standar 

C. Persiapan Sampel 

 Sampel kefir dipipet 0,1-1 ml, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, 

kemudian diperlakukan seperti penetapan standar. 

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

1. Sampel kefir ditimbang 2 gram, dimasukkan ke dalam erlenmeyer, kemudian 

ditambahkan etanol 96% 4 ml dan 10 ml HCL (25 ml HCL:11 ml akuades) 

2. Sampel kefir dipanaskan dalam waterbath pada suhu 70o C selama 30-40 

menit dan ditambahkan 10 ml etanol 

3. Sampel kefir didinginkan dan ditambahkan 25 ml petroleum eter 
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4. Sampel kefir divortex selama 1 menit kemudian dimasukkan ke dalam corong 

pisah hingga membentuk 2 lapisan. Lapisan atas diambil dan lapisan bawah 

dibuang 

5. Sampel dikeringkan dengan oven hingga kering kemudian dimasukkan dalam 

desikator untuk ditimbang. 

6. Berat lemak dihitung dengan rumus: 

Kadar Lemak (%) =   x 100% 

3.5.9 Analisa Intensitas Warna dengan Menggunakan Colour Reader 

(Maryanto dkk., 2004) 

 Prinsip analisis intensitas warna dengan menggunakan colour reader 

adalah melalui sistem pemaparan warna dengan menggunakan sistem CIE dengan 

tiga reseptor warna yaitu L, a dan b Hunter (de Man, 1999). Adapun tahapan 

analisis intensitas warna sebagai berikut: 

1. Sampel kefir dimasukkan ke dalam plastik PP (polypropilene) atau plastik 

transparan. 

2. Tutup lensa dilepas dan colour reader dihidupkan 

3. Target L, a, b ditentukan dimana, L adalah kecerahan, nilai positif (+) berarti 

cerah, nilai negatif (-) berarti gelap; Axis a nilai positif (+) berarti merah, 

nilai (-) berarti hijau ; Axis b, nilai (+) berarti kuning, nilai (-) berarti biru 

4. Tombol pengukur warna ditekan dan dicatat nilai yang tertera pada layar 

digital 

3.5.10 Analisa Total Antosianin (AOAC, 2005) 

1. Faktor pengenceran yang tepat untuk sampel harus ditentukan terlebih dahulu 

dengan melarutkan sampel buffer KCl pH 1 hingga diperoleh absorbansi 

kurang dari 1,2 pada panjang gelombang 510 

berat akhir – berat awal 

bereat sampel 
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2. Selanjutnya absorbansi akuades diukur pada panjang gelombang yang akan 

digunakan (510) dan 700) untuk mencari titik nol. Panjang gelombang 510 

nm adalah panjang gelombang maksimum untuk sianidin-3-glukosida 

sedangkan panjang gelombang 700 nm untuk mengkoreksi endapan yang 

masih terdapat pada sampel. Jika sampel jernih maka absorbansinya pada 

700nm adalah 0. 

3. Dua larutan sampel kedua digunakan buffer NA-asetat pH 4,5. Masing-

masing sampel dilarutkan dengan buffer berdasarkan FP (faktor pengenceran) 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Sampel yang dilarutkan menggunakan 

bufer pH 1 didiambkan selama 15 menit sebelum diukur sedangkan yang 

dilarutkan dengan buffer pH 4,5 siap diukur setelah didiamkan selama 5 

menit. 

4. Absorbansi dari setiap larutan pada panjang gelombang 510 dan 700 nm 

diukur dengan buffer pH 1 dan buffer pH 4,5 sebagai blankonya. 

5. Antosianin dari sampel yang telah dilarutkan dihitung dengan rumus: 

A= (A510-A700)pH 1,0 – (A510-A700)pH 4,5 

Kandungan pigmen antosianun pada smapel dihitung dengan rumus: 

Total Antosianin (mg/g) = 
A x BM x FP x 1000

ε x  l
 

Keterangan: 

ε: absorbansi molar cyanidin-З-glucoside 

l: tebal kuvet= 1 cm 

BM: berat molekul sianidin-З-glukosida= 449,2 gmol 

FP: faktor pengenceran 

3.5.11 Analisa Organoleptik Hedonic Scale (Rahayu, 2001) 

 Uji organoleptik yang dilakukan meliputi kenampakan warna, rasa, aroma, 

dan kesukaan. Pengujian menggunakan uji skala hedonic ini terdiri dari 5 nilai 
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dengan 4 pertanyaan dapat dilihat pada tabel 9. Pengujian dilakukan dengan 

memberikan sampel kefir sebanyak 12 sampel secara acak  kepada 30 panelis, 

dimana pada masing-masing sampel kefir telah diberikan kode yang berbeda-

beda. Panelis dalam pengujian ini diminta memberikan penilaian terhadap sampel 

kefir sesuai dengan skala hedonic yang tertera. Skala hedonic pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 9. 

Tabel 9. Skor Organoleptik 

No. 
Skor Skor Skor Skor 

Kenampakan Rasa Aroma Kesukaan 

1 
Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

enak 

Sangat tidak 

suka 

Sangat tidak 

suka 

2 Tidak menarik Tidak enak Tidak suka Tidak suka 

3 Cukup menarik Cukup enak cukup suka Cukup suka 

4 Menarik Enak Suka Suka 

5 Sangat menarik Sangat enak sangat suka Sangat suka 

3.6 Analisa Data 

Pengolahan data pada analisa fisik, kimia, dan organoleptik ini dianalisis 

menggunakan analisa sidik ragam atau Analysis of Variance (ANOVA) untuk 

mengetahui pengaruh pada perlakuan. Apabila hasil analisa berpengaruh nyata 

atau interaksi pada masing-masing perlakuan, maka data yang sudah diperoleh 

akan dilanjutkan dengan uji pembeda menggunakan uji DMRT (Duncan’s 

Multiple Range Test) dan perlakuan terbaik pada penelitian ditentukan dengan 

metode uji efektifitas De Garmo et al.,  (1984). 
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Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Ekstrak Sari Kacang Merah 

(Kunaepah, 2008) 

Sortasi 

Penimbangan 

Perendaman , T = ruang, t = 8 jam 

Kacang merah: air (4:1) 

 

Penyaringan 

Kacang merah 
 

Ekstrak Sari Kacang Merah 

Perebusan, t= 30 menit 

 

Penggilingan 

Kacang merah: Air (1:7) 

  

Pencucian 
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Gambar 2.  Diagram Alir Ekstraksi Buah Naga Merah (Arumaningrum dkk., 

2015, dengan modifikasi) 

 

  

Pencucian 

Penimbangan 

Perendaman  

T = ruang , t = 24 jam  
Buah : Sukrosa (1,00 : 0,5) 

 

Penyaringan 

Buah naga merah segar 
 

Ekstrak Sari Buah 

Naga Merah 

Pemotongan ± 0,5 cm 

Sortasi 
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Keterangan:  

*  : Faktor I (0%, 10%, 20%, dan 30%) 

** : Faktor 2 (0%, 5%, dan 10%) 

Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Kefir Susu Kambing dengan 

Penambahan Ekstrak Sari Kacang Merah dan Buah Naga Merah 

(Otles dan Cagindi, 2003 dengan modifikasi) 

Pasteurisasi, T = 85°C, 

t= 30 menit 

 

Penurunan suhu 

sampai T= 27 ° C 

Susu kambing segar dan 

ekstrak sari kacang merah* 

Inokulasi 

Inkubasi, T= ± 25°C, 

t= 24 jam 

 

Penyaringan 

Kefir  

5 % grain kefir 

Grain kefir 

Pencampuran Ekstrak buah naga 

merah** 

 

Analisa: 

pH 

Total Padatan Terlarut  

Total AsamTertitrasi 

Viskositas  

Bakteri Asam Laktat 

Alkohol  

Kadar Protein 

Kadar Lemak 

Intensitas Warna 

Antosianin 

Organoleptik 




