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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September 2017 sampai dengan 

bulan Februari 2018. Tempat yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian 

adalah di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian-

Peternakan, Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2.  Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompor, panci, spatula, 

toples, sendok plastik, pisau, baskom, corong, gelas takar, saringan, timbangan 

analitik, blender, thermometer. Alat yang digunakan untuk analisa adalah 

timbangan analitik, pH meter, colour reader, hand refractometer, viskostester, 

alat titrasi, gelas ukur, pipet volume, pipet ukur, erlenmeyer, petridish, autoklaf, 

laminar air flow, tabung reaksi, rak tabung reaksi, api bunsen,  tissue, colony 

counter, vortex, incubator, lemari pendingin, plastik wrap, gunting, spatula, 

alumunium foil, beaker glass, jarum ose dan alat - alat pendukung lainnya yang 

ada di laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu sapi segar yang 

diperoleh dari Kelompok Ternak Sapi Perah Sumber Urip Dau-Malang, kefir 

grain yang diperoleh dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, gula merek 

Gulaku, buah naga yang diperoleh dari pasar Gadang dengan berat 500 g dengan 

sisik kemerahan dan warna merah cerah serta yang dipetik masak (ripening), 
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aquades secukupnya. Bahan yang digunakan untuk analisa kimia adalah aquades, 

NaOH 0,1 N, indikator PP 1% (phenolphthalein), media MRS Broth, media PDA, 

dan bahan–bahan pendukung lainnya yang ada di laboratorium Ilmu dan 

Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.3.  Metode penelitian 

Perlakuan dalam penelitian ini disusun menggunakan Rancangan tersarang 

(nested) dengan dua faktor. Terdapat dua faktor perlakuan, faktor pertama adalah 

konsentrasi gula dan faktor kedua adalah konsentrasi konsentrat buah naga merah. 

Terdapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali ulangan. 

3.3.1. Rancangan Penelitian 

Faktor I (G) : Konsentrasi Gula 

   G1 : Konsentrasi Gula 4% (b/v) 

   G2 : Konsentrasi Gula 6% (b/v) 

         G3 : Konsentrasi Gula 8% (b/v) 

Faktor II (B) : Konsentrasi Konsentrat Buah Naga Merah  

B1 : Konsentrasi konsentrat buah naga merah 10% (v/v) 

B2 : Konsentrasi konsentrat buah naga merah 20% (v/v) 

B3 : Konsentrasi konsentrat buah naga merah 30% (v/v) 

1. G1B1 : Konsentrasi gula 4% (b/v) dan Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 10% (v/v) 

2. G1B2 : Konsentrasi gula 4% (b/v) dan Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 20% (v/v) 

3. G1B3 : Konsentrasi gula 4% (b/v) dan  Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 30% (v/v) 
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4. G2B1 : Konsentrasi gula 6% (b/v) dan  Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 10% (v/v) 

5. G2B2 : Konsentrasi gula 6% (b/v) dan  Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 20% (v/v) 

6. G2B3 : Konsentrasi gula 6% (b/v) dan  Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 30% (v/v) 

7. G3B1 : Konsentrasi gula 8% (b/v) dan  Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 10% (v/v) 

8. G3B2 : Konsentrasi gula 8% (b/v) dan  Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 20% (v/v) 

9. G3B3 : Konsentrasi gula 8% (b/v) dan  Konsentrasi konsentrat buah naga 

merah 30% (v/v). 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1. Proses Pembuatan Konsentrat  Naga Merah 

Proses pembutan konsentrat buah naga merah yaitu buah naga merah yang 

didapatkan dari pasar Gadang. Kemudian menimbang bahan baku sebanyak 120 

gram, penghancuran bahan dengan menambahkan pelarut aquades sebanyak 240 

ml menggunakan blender. Dilakukan penyaringan menggunakan saringan untuk 

memisahkan ampas dan konsentrat buah naga merah sehingga didapatkan 

konsentrat buah naga merah. 

3.4.2. Proses Pembuatan Kefir Susu Sapi 

Kefir dari bahan baku susu sapi segar. Tahapan pembuatan kefir diawali 

dengan melakukan pasteurisasi pada susu dengan suhu 80oC selama 15 menit dan 

diaduk terus selama proses pasteurisasi berlangsung dengan mempertahankan 
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suhu agar protein pada susu tidak mengalami kerusakan. Setelah itu susu 

didinginkan dan didiamkan hingga suhu menurun mencapai 37oC. Kemudian 

menambahkan atau menginokulasi 10% starter kefir grain kemudian dicampur 

sampai merata, dimasukkan kedalam toples dan menutupnya dengan rapat 

kemudian dinkubasi pada suhu ruang selam 24 jam sehingga di dapatkan kefir 

susu sapi kental. 

Setelah kefir susu sapi sudah jadi, tahap selanjutnya adalah dengan 

mengaplikasikan konsentrat buah naga merah 10%, 20%, dan 30% pada kefir 

kemudian diaduk pelan-pelan hingga homogen dan rata kemudian dimasukkan 

kedalam toples lalu ditutup hingga rapat. Dilakukan pengamatan sesuai parameter 

yang akan diuji. 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pembuatan Konsentrat Buah Naga Merah 

(Misto,2015) yang Telah Dimodifikasi 
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Gambar 3. Diagram Alir Proses Pembuatan Kefir (Pratiwi, 2008) 
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3.5.  Parameter Pengamatan 

3.5.1. Analisa Total Asam Laktat (Metode Titrasi) (AOAC, 2005) 

Keasaman dapat dianalisis dengan metode titrasi dengan NaOH 0,1 N dan 

phenolphthalein 1% sebagai indikator (AOAC, 2005). Rumus yang digunakan 

adalah:  

Total Asam Tertitrasi : 
𝑚𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑋 (𝑁𝑎𝑂𝐻)𝑋 0,09

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
𝑥 100% 

3.5.2. Pengukuran pH (AOAC, 2005) 

Produk susu dimasukkan ke dalam gelas piala sebanyak ± 30 ml. Alat pH 

meter dikalibrasi. Katoda pH meter kemudian dicelupkan ke dalam produk yogurt 

dan dibiarkan hingga angka yang tertera pada pengukuran digital tidak berubah 

lagi. Katoda pH meter dibilas dengan akuades dan dikeringkan sebelum 

digunakan lagi (AOAC, 2005). 

3.5.3. Analisa Viskositas VT 04 

Memasukkan bahan ke dalam cawan piala, lalu memilih jarum spindel 

sesuai kekentalan bahan, kemudian memasukkan pangkal jarum spindel hingga 

batas mengenai bahan. Menyalakan viscometer dan melihat skala yang tertera 

3.5.4. Analisa Intensitas Warna ( Maryanto,dkk, 2004) 

Mengaktifkan colour reader, lalu tekan tombol ON, kemudian mengawali 

pengukuran dengan standarisasi alat menggunakan keramik standar yang memiliki 

L, a, b, dimana L (kecerahan), a (kemerahan), b(kekuningan). Menempatkan 

ujung lensa alat pada permukaan sampel yang akan diamati dan mengukur warna. 

3.5.5. Analisa Total Padatan Terlarut ( Sudarmadji,dkk, 1997) 

Total padatan terlarut dihitung menggunakan hand refractometer. Membilas 

lensa hand refractometer menggunakan aquades, kemudian dibersihkan 
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menggunakan tissue. Suhu sampel dikontrol lalu diteteskan 1-2 tetes sampel pada 

lensa hand refractometer. Kemudian mencatat skala sebagai % brix. 

3.5.6. Uji Total Bakteri Asam Laktat (Fardiaz, 1989) 

Total BAL diukur dengan metode cawan tuang (Fardiaz, 1989), yaitu 

sebanyak 1 mL sampel dimasukkan ke dalam 9 mL larutan garam fisiologis steril. 

Dari campuran tersebut diperoleh pengenceran 10-1. Campuran kemudian 

dihomogenkan dan diambil 1 mL larutan dari tabung pertama dan dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi berikutnya yang berisi 9 mL larutan garam fisiologis 

sehingga diperoleh pengenceran 10-2 dan seterusnya sampai diperoleh 

pengenceran yang sesuai (10-8sampai dengan 10-10). Dari pengenceran yang 

dikehendaki diambil 1 mL sampel dengan pipet lalu dimasukkan ke dalam cawan 

petri steril, kemudian ditambahkan kira-kira 15 mL media MRS Agar steril. 

Kemudian cawan diinkubasi pada suhu 370C selama 48 jam dan dihitung koloni 

yang tumbuh menggunakan Colony Counter. Total koloni yang terhitung harus 

memenuhi standar International Comission Microbiology Food (ICMF) yaitu 

antara 30 sampai 300 koloni per cawan petri.   

Total BAL (koloni/ml): ∑ koloni x 
𝟏

𝒇𝒂𝒌𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒆𝒏𝒄𝒆𝒓𝒂𝒏
 

3.5.7. Uji Total Yeast  

Pencawanan dilakukan dengan menggunakan media biakan PDA sebanyak 

48 g ke dalam 1000 ml aquades, kemudian larutan PDA tersebut dipanaskan 

hingga mendidih dilanjutkan sterilisasai. Pencawanan dilakukan dengan memipet 

1 ml sampel hasil pengenceran ke dalam cawan petri, pencawanan dilakukan 

secara duplo dari pengenceran 104-106. Kemudian dilakukan penghitungan yeast 

menggunakan colony counter setelah inkubasi 48 jam. 
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3.6. Uji Organoleptik Hedonic Scale (Rahayu, 2001) 

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

dan kekentalan. Pengujian menggunakan uji skala hedonic yang terdiri dari 5 nilai 

dengan 5 pertanyaan dapat dilihat pada Table 5. 

Tabel 5. Skor Organoleptik 

No Skor 

Kenampakan 

Skor warna Skor rasa Skor 

kekentalan 

1. Sangat tidak

suka 

Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

enak 

Sangat tidak 

kental 

2. Tidak suka Tidak menarik Tidak enak Tidak kental 

3. Cukup suka Cukup menarik Cukup enak Cukup kental 

4. suka Menarik Enak Kental 

5. Sangat suka Sangat menarik Sangat enak Sangat kental 

3.7.  Analisis Data 

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dengan Uji  F pada  taraf 5%.  Apabila terjadi berbeda 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) 

dengan pada taraf 5% dan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji 

efektifitas De Garmo et,al  (1984). 




