
23 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan Agustus 2017 

di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian-Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada proses pembuatan susu rempah meliputi 

timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413 , timbangan royal scale, pisau, baskom, 

blender, kain saring, kertas saring, pengaduk, thermometer Iwaki, kompor gas, 

inkubator, lemari es, kertas tissue, panci, sendok pengaduk, cup plastik, bunsen, 

laminar airflow, autoklaf, refrigerator, freezer, pHmeter tipe Lab 875, 

refraktometer Abbe, cawan, oven, water bath, alat-alat gelas merk IWAKI 

PYREX, serta alat-alat untukanalisis meliputi spektrofotometer thermo spectronic 

(GENESYS 20), color reader CR-10 (KONICA MINOLTA).

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan adalah susu sapi yang dipanen di waktu pagi hari 

dan dipasok dari peternakan Agri Lestari Diary Farm yang berlokasi di Desa 

Pujon Batu. Kunyit dengan berat kisaran 30-50 g dan panjang 3-7 cm yang 

diambil bagian rimpang, dan kayumanis dengan kenampakan bersih, ukuran 

seragam dengan panjang 9-15 cm yang diperoleh di Pasar Besar kota Malang, 

madu dengan jenis bee pollen dengan royal jelly yang diperoleh dari swalayan 

“Avia” di kota Malang, VCO yang diperoleh dari swalayan khusus bahan 
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makanan yaitu Primarasa yang berlokasi di Pasar Besar Kota Malang, aquades 

yang diperoleh dari laboratorium bioteknologi UMM, sedangklan bahan kimia 

berupa alkohol 96%, larutan buffer, pereaksifolin/fenol, asam sulfat pekat, HCl 

37%, serbuk DPPH (2,2–difenil–1–pikrilhidrazin), protein albumin, petrolium 

benzene, metilen blue, natrium agar, NaOH, indikator asam basa, indikator PP, 

yang diperoleh dari Laboratorium Teknologi Pangan UMM. 

3.3 Metode Penelitian 

Pembuatan Golden Milk dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara sederhana dengan faktor tunggal yaitu berupa 

perlakuan formulasi kunyit dan kayu manis terdiri atas 5 level setiap kombinasi 

perlakuan dilakukan 4 kali ulangan sehingga didapatkan 20 unit perlakuan. 

Mengacu pada jurnal penelitian pendahuluan Sri dkk (2014) dan buku resep 

Klenner (2015). Konsentrasi filtrat rempah (kunyit dan kayu manis) yang 

ditambahkan sebesar 3% (b/v). sehingga faktor yang dibuat terdiri dari : 

K1 : kunyit 3% ; kayu manis 0% 

K2  : kunyit 2 % ; kayu manis 1% 

K3 : kunyit 1,5% ; kayu manis 1,5% 

K4 : kunyit 1% ; kayu manis 2% 

K5 : kunyit 0% ; kayu manis 3% 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan satu tahap yaitu pembuatan filtrat kunyit  dan 

kayu manis cair dengan menggunakan aquades dengan perbandingan tertentu 

yang selanjutnya dilakukan penyaringan dengan kertas saring sehingga didapatkan 
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filtrat rempah. Kemudian dilakukananalisis pada bahan baku filtrat kunyit dan 

kayu manis yaitu berupa uji aktivitas antioksidan. 

Selanjutnya produk diberikan variasi formulasi rempah pada susu dengan 

perbandingan konsentrasi kunyit dan kayu manis yang berbeda. Produk susu 

Golden Milkyang telah jadi tersebut kemudian dilakukan analisa mutu susu sesuai 

dengan SNI susu meliputiuji kadar protein, uji kadar lemak, dan uji total padatan 

terlarut, aktivitas antioksidan, penentuan nilai pH, warna, angka reduktase, total 

koloni bakteri susu dan yang terakhir adalah organoleptik berupa kenampakan, 

tekstur, rasa dan aroma. 

3.5 Proses Pembuatan Filtrat Kunyit 

Pembuatan filtrat kunyit diperoleh dengan mengikuti metode yang 

dilakukan Afifah (2006) dengan modifikasi, dimana bahan baku dilakukan sortasi 

dengan pemilihan jenis rimpang yang seragam. selanjutnyta dicuci untuk 

membersihkan dari kotoran yang menempel pada bahan baku untuk kemudian di 

timbang seberat 25 grimpang kunyit dan kemudian dilakukan penghancuran 

dengan penambahan aquades sebanyak 50 mL. Selanjutnya bubur kunyit 

dilakukan penyarinngan dengan kertas saring whattman 41 untuk memperoleh 

filtrat kunyit. Ampas dari bubur kunyit hasil filtrasi diencerkan kembali dengan 

25mL air dan dilakukan filtrasi kembali dengan kertas saring whattman 41 hingga 

didapatkan filtrat kunyit sebanyak 75 mL. Filtrat kemudian di tempatkan pada 

wadah gelap tertutup dan disimpan pada lemari pendingin pada suhu 10-12oC. 

Adapun untuk memperjelas proses telah terdapat diag alir proses pembuatan filtrat 

kunyit yang bisa dilihat pada Gambar 3. 

Adapun proses pembuatan filtrat kunyit adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3. Diagram pembuatan filtrat Kunyit (Afifah, 2003) dengan modifikasi. 

 

3.6 Proses pembuatan Filtrat Kayu Manis 

Filtrat kayu manis dibuat dengan mengikuti metode yang dilakukan Anjani 

(2015) dengan modifikasi, dimana bahan baku dilakukan sortasi selanjutnyta 

dibersihkan dari kotoran yang menempel tanpa menggunakan air untuk kemudian 

ditimbang seberat 25 gkulit kayu manis dan kemudian dilakukan penghancuran 

atau pengecilan ukuran. Kemudian kulit kayu manis tadi dilakukan perebusan 

pada suhu 100oC selama 3 menit dengan penambahan aquades sebanyak 75 mL. 

Selanjutnya bubur kayu manis hasil perebusan dilakukan penyarinngan dengan 

kertas saring whattman 41 untuk memperoleh filtratnya sebanyak 75 mL. Filtrat 

kemudian di tempatkan pada wadah gelap tertutup dan disimpan pada lemari 

pendingin pada suhu 10-12oC. Adapun diagram alir proses pembuatan filtrat 

kunyit dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Adapun proses pembuatan filtrat kayu manis adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Gambar 4. Diagram alir pembuatan filtrat kayu manis (Anjani, 2015) 

denganmodifikasi. 

3.7 Proses Pembuatan Golden Milk 

Pembuatan minuman mengikuti resep dari Amanda Klener (2015) dengan 

modifikasi. Total proporsi dari produk sebanyak 255mL yang terdiri dari susu 

sebesar 94%, madu sebanyak 2%,Virgin Coconut Oil (VCO) sebanyak 1% 

sedangkan konsentrasi rempah (kunyit & kayu manis) yang ditambahkan sebesar 

3%. 

Tahap pembuatan diawali dengan pasteurisasi metode HTSTsusu pada suhu 

75oC selama 15 detik(Shearer dan Harris, 2009). Kemudian selama proses 

berjalan dilakukan pencampuran bahan kedalam susu sesuai dengan formulasi 

sambil dilakukan homogenisasi. Selanjutnya produk ditempatkan pada botol yang 

telah disterilisasi dan disimpan pada freezerpada suhu (-1) sampai (-18)oC 
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sebelum dilakukan analisa lebih lanjut. Proses pembuatan dapat dilihat pada 

Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Diagram alir pembuatansusu rasa menurut (Klenner, 2015) 

3.8 Parameter Penelitian 

Parameter penelitian ini dilakukan beberapa pengamatan antara lain : 

1. Analisa bahan bakususu segar yang telah di pasteurisasi analisis berupa uji 

kadar protein, uji kadar lemak, dan uji total padatan terlarut, penentuan nilai 

pH, warna, total koloni bakteri dan angka reduktase.  Kemdian analisa filtrat 

kunyit dan kayu manis. yaitu berupa uji aktivitas antioksidan. 

2. Analisa Produk Golden Milkyaitu uji kadar protein, uji kadar lemak, dan uji 

total padatan terlarut, aktivitas antioksidan, penentuan nilai pH, Warna, angka 

reduktase, total koloni bakteri, dan yang terakhir adalah organoleptik berupa 

kenampakan, tekstur, rasa dan aroma. 

3.9 Prosedur Pengamatan  

Susu Sapi Segar 240 mL 
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- Madu 5 mL 

- VCO 1 mL 

- Kunyit : Kayu 
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3.9.1. Nilai pH (pH Meter tipe Lab 875) (Yuwono dan Susanto,1998) 

Prinsip dari analisis pH dengan menggunakan pH meter adalah berdasarkan 

pengukuran potensial antara elektroda indikator dengan elektroda pembanding 

atau pengukuran aktivitas ion hidrogen secara potensiometeri atau elektrometeri. 

Adapun tahapan analisis pH dengan menggunakan pH meter tipe Lab 875, sebagai 

berikut: 

1. Menyalakan pH meter. 

2. Membilas elektroda dan temperature probe menggunakan akuades, dan 

mengeringkannya. 

3. Melakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan penyangga 

netral (pH 7), dan membersihkannya. 

4. Melakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan penyangga 

asam (pH 4). 

5. Membilas kembali elektroda menggunakan akuades, dan mengeringkannya. 

6. Mencelupkan elektroda pada sampel, dengan menekan tombol Ar (Hold) 

dan Enter kemudian menunggu pembacaan pada layar stabil serta muncul 

indikator autolock  pada layar. 

7. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 

3.9.2. Pengukuran Aktivitas Antioksidan  Metode DPPH (Selvi et al, 2003) 

1. Membuat larutan DPPH dengan cara mengambil 2 mg DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) dan menambahkan etanol 10 mL kemudian masukkan dalam 

botol, kocok dan simpan dalam kulkas. 

2. Mengambil 1 mL sample dan menambahkan 9 m etanol kemudian sentrifuse 10 

menit dengan kecepatan 4000 rpm. 
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3. Mengambil filtrat 4 mL dan menambahkan 1 mL larutan DPPH (1,1-difenil-2-

pikrilhidrazil) yang sudah dibuat. 

4. Mendiamkan 10 menit hingga berubah warna menjadi kuning 

5.Mengukur absorbansi pada panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektrofotometer. 

6. Menghitung aktivitas antioksidan dengan rumus : 

% 𝑖𝑛ℎ𝑖𝑏𝑖𝑠𝑖 = 1 −
Abs sampel

Abs blanko
 𝑥 100% 

3.9.3. Penentuan Intensitas Warna Metode L, a, b Hunter (Yuwono dan 

Susanto, 1998) 

1. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (transparan)  

2. Menghidupkan colour reader tipe CR-10 

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. 

5. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (transparan)  

6. Menghidupkan colour reader 

7. 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  

8. Mengukur warna. 
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3.9.4 Uji kadar protein Lowry (Sudarmadji, et al, 1984) 

3.9.4.1 Pembuatan Pereaksi 

1. Natrium Karbonat 2% dalam larutan NaOH 0,1 N 

2. Tembaga Sulfat 0,5% dalam larutan Na.K tartrat 1% 

3. Campuran 50 mL pereaksi (1) dengan 1mL pereaksi (2) 

4. Pereaksi Folin Ciocalteau (pereaksi Fenol). Larutkan dengan air 1:1 sebelum 

digunakan. 

5. Larutan protein standar 0,25 mg/mL 

3.9.4.2 Pembuatan kurva standar BSA 

1. Masukkan kedalam tabung reaksi : blanko (0); 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mL 

protein standar. Tambah air sampai volume total masing-masing 4 mL. 

Kedalam masing-masing tabung reaksi 

2. Masing masing tabung reaksi tambahkan 5,5mL pereaksi (3), campur merata 

dan biarkan selama 10-15 menit pada suhu kamar. 

3. Tambahkan 0,5mL pereaksi (4) kedalam masing-masing tabung reaksi, kocok 

merata dengan cepat sesudah penambahan. 

4. Biarkan selama lebih kurang 30 menit sampai warna biru terbentuk. 

5. Ukur absorbansinya pada panjang gelombang 650 nm 

6. Buat kurva standar 

3.9.4.2 Sampel 

1. Sebanyak 0,1-1 mL sampel dipipet tepat, masukkan ke dalam tabung reaksi 

kemudian diperlukan seperti penetapan standar 

2. Larutkan dengan 9 mL aquades, kemudian disentrifuse selama 10 menit dengan 

kecepatan 4000rpm 

3. Saring dan ambil filtrat sebanyak 1 mL 
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4. Tambahkan aquades sampai voume total menjadi 4 mL 

5. Tambahkan pereaksi 5,5mL (3) kedalam sampel, campur merata dan biarkan 

selama 10-15 menit 

6. Tambahkan 0,5mL pereaksi (4) kedalam sampel, kocok merata dengan cepat  

7. Diamkan selama 30 menit sampai warna biru 

8. Ukur aborbansinya pada panjang gelombang 650 nm 

9. Menghitung protein dengan kurva standar yang ada  

3.9.5 Uji Kadar Lemak Hidrolisis Asam (Modifikasi AOAC, 2005) 

1. Menyiapkan erlenmeyer 

2. Menyiapkan sampel 2 g dan dimasukkan kedalam erlenmeyer 

3. Menambahkan 4 mL etanol 96% dan HCl 

4. Mengaduk dengan waterbath shaker pada suhu 70oC selama 40 menit 

5.Mendinginkan erlenmeyer kemudian tambahkkan 10 mL etanol 96% dan 

petrolium benzene 25 mL sambil  

6. Mengocok hingga merata dengan shaker waterbath 

7. Terdapat 2 lapisan jernih dan keruh, kemudian ambil filtrat jernih  

8. Menuang supernatan ke cawan keramik 

9. Mengoven cawan selama 1 jam 

10. Mendinginkan dalam desikator hingga berat konstan lalu timbang berat akhir 

11. Menghitung dengan rumus : 

 

Hitung kadar lemak = berat akhir (cawan+lemak) – berat awal(cawan kosong)    x 100% 

    berat bahan (sampel susu) 
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3.9.6 Uji Angka Reduktase (MBRT) (Enderson et al.,2011) 

1. Memasukkan susu ke tabung reaksi steril sebanyak 10 mL 

2. Menambahkan 2 mL methylen blue lalu mencampur susu dan methylen blue 

hingga homogen lalu tutup rapat menggunakan kapas 

3. Memasukkan sample tersebut kedalam penangas air (autoklaf) dengan suhu 

36oC lalu amati seberapa lama waktu perubahan menjadi putih. Catat 

waktunya. Parameter: Semakin cepat terjadinya perubahan warna (<2 jam) 

semakin buruk kualitas mikrobiologis susu. 

3.9.7 Uji Total Padatan Terlarut (Hand Refractometer) (SNI 01-3546, 2004) 

1. Membersihkan tempat sampel dengan menggunakan aquades. 

2. Mengeringkan dengan menggunakan tissue. 

3. Tempat sampel ditutup, kemudian diamati sampai menunjukkan angka0. 

4. Memasukkan 1 tetes sampel ke dalam tempat sampel pada handrefractometer, 

kemudian ditutup.  

5. Mengamati skala yang ditunjuk. 

3.9.8 Uji organoleptik dengan metode Hedonic Scale Scoring(Kartika,1997) 

Uji dilakukan secara panel test menggunakan uji sensoris menrurut 

kesukaaan panelis daftar pertanyaan diajukan menurut cara hedonic scale scoring 

terhadap produk Golden Milk dengan 30 penelis dan dengan jumlah penelis 

sebagai ulangan. Penelis diharuskan untuk menilai aroma, rasa dan warna. 

Peneliaan sampel tersebut berdasarkan kesenangan menurut skala 1-5 yang 

mempunyai arti: 

Tabel 2. Keterangan Skor angka kesukaan untuk panelis 

Skor  Aroma  Rasa Kenampakan  

1 Sangat Tidak 

Suka 

Sangat Tidak 

Enak 

Sangat Tidak 

Menarik 
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2 Tidak Suka  Tidak Enak  Tidak Menarik 

3 Cukup Suka  Cukup Enak Cukup Menarik 

4 Suka Enak  Menarik 

5 Sangat Suka  Sangat Enak Sangat Menarik  

Sumber : (kartika,19987) 

3.9.9 Pengujian Total Plate Count (TPC) (Turkoglu, et al, 2003) 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Membungkus cawan petri, tabung reaksi, pipet ukur dengan kertas buram, 

(tabung reaksi masing – masing diisi 9 mL aquades dan lubang tabung reaksi 

ditutup dengan kapas). 

3. Mensterilisasi semua alat yang telah dibungkus kertas buram pada autoklaf 

selama 15 menit pada suhu 121˚C. 

4. mendinginkan alat yang telah disterilisasi 

5. Membuat media Natrium Agar ( NA ). 

6. Natrium Agar (NA) ditimbang seberat 3,525 g (untuk pengujian 1 sampel), 

kemudian NA dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang berisi 150 mL aquades 

dan disterilkan dalam autoclaf. 

7. Natrium Agar dipanaskan pada hot plate yang dilengkapi dengan magnetic 

stirer sampai larutan menjadi jernih. 

8. Sampel diencerkan menjadi 10-1, 10-2 ,dan10-3. Pengenceran dilakukan dengan 

cara mempersiapkan 5 tabung reaksi yang berisi 9 mL aquades. Satu mililiter 

susu dimasukkan ke tabung pertama, maka didapatkan pengenceran susu 10-1 

Selanjutnya, 1 mL susu dari tabung pengenceran 10 dimasukkan ke tabung 

kedua, maka didapatkan pengenceran 10-2, begitu seterusnya sampai 

pengenceran 10-3. 
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9. Selanjutnya dimasukkan 1 mL suspensi sampel (susu) dari setiap pengenceran 

ke dalam cawan petri secara duplo. Cawan petri ditambah 15-20 mLNA yang 

sudah didinginkan hingga temperatur 45°C ± 1°C pada masing-masing cawan 

yang sudah berisi suspensi. 

10. Dilakukan homogenisasi dengan memutar cawan membentuk angka delapan 

dan didiamkan sampai menjadi padat. Selanjutnya diinkubasi pada temperatur 

34-36 °C selama 24-48 jam dengan posisi cawan petri terbalik.  

11. Penghitungan jumlah koloni dilakukan pada setiap pengenceran kecuali pada 

cawan petri yang berisi koloni menyebar (spreader colonies) dengan cara 

memilih cawan yang berisi jumlah koloni 25 sampai 250 koloni yang tumbuh 

di media dihitung sebagai sebagai total mikroba. 

12. Rumus perhitungan jumlah mikroba adalah : 

Jumlah mikroba (cfu/mL) = jumlah koloni x faktor pengenceran*  

*Faktor pengenceran = 1/tingkat pengenceran 

3.10 Analisa Data 

 Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan dengan analisis 

sidik ragam (ANOVA) pada taraf 5%. Selanjutnya bila terjadi beda nyata atau 

pengaruh pada masing-masing perlakuan maka data yang sudah diperoleh akan 

dilanjutkan dengan uji pembeda menggunakan uji LSD (Least Significant 

Different)), dan perlakuan terbaik ditentukan dengan metode uji efektivitas De 

Garmo et al (1984). 

Prosedur penentuan perlakuan terbaik adalah sebagai berikut : 

1. Variabel diurutkan berdasarkan prioritas dan kontribusi terhadap hasil  
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2. Memberikan bobot nilai (BV) pada masing-masing variabel sesuai 

dengankontribusinya dengan angka relatif 0-1. 

3. Menentukan bobot normal (BN) dengan membagi BV dengan jumlah semua 

bobot variabel  

4. Mengelompokkan variabel-variabel yang dianalisa menjadi 2 kelompok 

yaitu (a) variabel yang semakin besar reratanya semakin baik (b) variabel 

yang semakin besar reratanya semakin jelek 

5. Menentukan Nilai Efektifitas (Ne) yaitu: 

𝑁𝑒 =
Nilai perlakuan − Nilai terendah

Nilai tertinggi − Nilai terendah
 

Nilai Hasil = Ne X Bobot Normal 

 


