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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat pembuatan sari kedelai dengan pembuatan ekstrak temulawak serta 

analisa yang dilakukan, bertempat di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan 

Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Waktu 

penelitian di mulai pada bulan Maret 2018 hingga bulan Oktober 2018 . 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat-alat yag digunakan untuk pembuatan sari kedelai adalah blender, 

baskom, timbangan digital, kain saring, panci, spatula, botol plastic dan corong. 

Unit peralatan untuk analisis kimia yang meliputi seperangkat alat kaca (glassware 

IWAKI PYREX), timbangan analitik Pioneer Ohaus PA413, kertas saring 

whatman, desikator merk Glaswerk Wertheim 6132, kuvet, pH meter tipe Lab 875 

(SI Analytics), colour reader CR-10 merk KONICA MINOLTA, sentrifus, oven, 

spectrofotometer thermo spectronic merk GENESYS 20, viscometer, waterbath, 

cawan keramik, oven, spectrofotometer UV Visible tipe UV-1800 merk 

SHIMADZU, plat silica. Alat yang digunakan dalam pembuatan ekstrak etanol 

rimpang temulawak adalah Gelas beaker, kertas saring, gelas ukur, stirrer, rotary 

evaporator, gas nitrogen.  

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedelai varietas bromo, 

argomulyo, dan burangrang yang diperoleh dari Balitkabi (Balai Penelitian Kacang-

kacangan dan Umbi-umbian) Malang, gula, air dan serbuk temulawak (Curcuma 

zanthorrhiza) yang diperoleh dari Materia Medika Batu, Jawa Timur. Bahan-bahan 
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yang digunakan untuk analisa Antara lain NaOH 0,1 N, HCl , Etanol 80% dan 96% 

(teknis), Na.K tartat 1%, petroleum benzene, DPPH, etil asetat, chloroform, etanol 

p.a, methanol p.a, diklorometana, n-heksana, dietil eter, TCA dan aquades yang 

didapatkan dari Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian- 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.3 Metode Penelitian 

 Metode Penelitian yang digunakan adalah Tersarang (Nested) dengan 2 

faktor yaitu: 

Faktor 1 (Sarang) : Perbedaan varietas kedelai yang digunakan, tiga jenis varietas 

yang digunakan yaitu: 

K1= Argo Mulyo 

K2= Bromo 

K3= Burangrang 

Faktor 2 (Tersarang) : konsentrasi penambahan ekstrak temulawak terhadap 100 gr 

sari kedelai dari perbandingan 100 gram kedelai dan 300 ml air yang terdiri dari 3 

(tiga) level: 

T1= 0,05 % 

T2= 0,1% 

T3= 0,15% 

 Dari kombinasi kedua faktor tersebut diperoleh 9 (Sembilan) kombinasi 

perlakuan yang diulang sebanyak 3 (tiga) kali. Kombinasi perlakuan ditunjukkan 

pada Tabel 2: 
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Table 2. Kombinasi Perbandingan Varietas Kedelai dan Konsentrasi Ekstrak 

Temulawak 

Faktor 1 

(Sarang) 

Faktor 2 

(Tersarang) 

Kombinasi 

Perlakuan  

 Ekstrak Temulawak 0,05% (T1) K1(T1) 

Kedelai Argo Mulyo (K1) Ekstrak Temulawak 0,1% (T2) K1(T2) 

 Ekstrak Temulawak 0,15% (T3) K1(T3) 

 Ekstrak Temulawak 0,05% (T1) K2(T1) 

Kedelai Bromo (K2) Ekstrak Temulawak 0,1% (T2) K2(T2) 

 Ekstrak Temulawak 0,15% (T3) K2(T3) 

 Ekstrak Temulawak 0,05% (T1) K3(T1) 

Kedelai Burangrang (K3) Ekstrak Temulawak 0,1% (T2) K3(T2) 

 Ekstrak Temulawak 0,15% (T3) K3(T3) 

 

Keterangan: 

K1(T1): Kedelai varietas argo mulyo dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,05% 

K1(T2): Kedelai varietas argo mulyo dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,1% 

K1(T3): Kedelai varietas argo mulyo dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,15% 

K2(T1): Kedelai varietas bromo dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,05%  

K2(T2): Kedelai varietas bromo dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,1% 

K2(T3): Kedelai varietas bromo dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,15% 

K3(T1): Kedelai varietas burangrang dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,05% 

K3(T2): Kedelai varietas burangrang dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,1% 

K3(T3): Kedelai varietas burangrang dengan penambahan konsentrasi ekstrak 

temulawak 0,15% 

 

3.4    Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga proses, proses pertama yaitu proses pembuatan 

sari kedelai dari berbagai varietas kedelai lokal. Proses kedua, yaitu pembuatan 

ekstrak temulawak dengan metode maserasi. Proses ketiga yaitu penambahan 

ekstrak temulawak yang sesuai dengan perlakuan, penambahan dilakukan pada 100 

gram sari kedelai pada setiap varietas. Sari kedelai tersebut selanjutnya dianalisis 

sesuai dengan SNI No. 01-3830-1995 antara lain kadar protein, lemak, total padatan 
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terlarut, pH, aktivitas antioksidan, viskositas, warna serta organoleptik meliputi 

kenampakan, rasa, tekstur dan kesukaan.   

3.4.1 Ekstraksi Temulawak 

Proses ekstraksi temulawak modifikasi  dari Prasetya dan Yuliani (2014). 

Sebanyak 100 gram serbuk kering direndam dengan etanol 80% sebanyak 800 ml 

dan selama perendaman dilakukan pengadukan mengguna-kan stirrer selama 4 jam 

dan didiamkan selama 24 jam. Endapan disaring dengan kertas saring dan cairan 

diuapkan dalam rotary evaporator sampai didapatkan cairan kental. Cairan kental 

yang diperoleh dilakukan penguapan pelarut yang tersisa dengan menggunakan gas 

nitrogen. Bentuk ekstrak temulawak yaitu kental. Diagram alir pembuatan ekstrak 

kental temulawak disajikan pada Gambar 7. 

3.4.2 Pembuatan Sari Kedelai 

 Pembuatan sari kedelai diperoleh dari metode yang digunakan Pramitasari 

(2010) dengan modifikasi. Tahap pertama yang dilakukan dalam pembuatan susu 

kedelai adalah sortasi pada biji kedelai yang tidak cacat, tidak terserang hama, tidak 

keriput, maupun busuk untuk menghasilkan susu kedelai yang baik. Setelah itu, biji 

kedelai utuh direndam dalam air dengan perbandingan kedelai : air = 1 : 3 selama 

5-6 jam. Perlakuan tersebut berfungsi untuk melunakkan biji kedelai serta 

mengurangi rasa langu. Biji kedelai yang telah direndam selanjutnya dicuci dan 

dikupas kulitnya, lalu dilakukan perebusan biji kedelai untuk melunakkan biji dan 

melemahkan kegiatan enzim lipoksigenase. Lama perebusan sekitar 30 menit. 

Tahap selanjutnya adalah proses penggilingan biji kedelai dengan perbandingan 

kedelai : air = 1 : 3. Bubur kedelai yang dihasilkan kemudian disaring untuk 

mendapatkan susu kedelai. Kemudian susu kedelai tersebut dimasak, namun tidak 
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sampai mendidih pada suhu ± 90 0C, serta gula 10%.  Bentuk akhir dari sari kedelai 

ini cair, dengan ditambahkan konsentrasi temulawak (0,05%; 0,1% dan 0,05%), 

konsentrasi mengacu pada Lukas (2011) dengan modifikasi. Diagram alir proses 

pembuatan sari kedelai disajikan pada Gambar 8. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perendaman 100 gram 800 ml etanol 

80% 

Pengadukan stirer 4 jam 

Pengendapan 24 jam 

Endapan 

Penguapan 

Ekstrak Temulawak 

Pengaplikasian pada sari kedelai sesuai 

perlakuan (0,05%, 0,1%, 0,15% b/b) 

Penyaringan 

Evaporator (T= 

60 0C, rpm: 60) 

dan gas Nitrogen 

Gambar 7. Diagram Alir Ekstraksi Temulawak 

(Prasetya dan Yuliani, 2014) 
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Kedelai 

Pencucian dan Perendaman (5-6 jam) 

Pengupasan 

Perebusan 30 menit 

Penambahan air panas dan penggilingan 

Bubur Kedelai 

Penyaringan 

Pemanasan sampai 900C 

 

Ampas  

Kedelai : 

Air(1:3) 

 

 

Gula Pasir 

10% 

Ekstrak Temulawak 

(0,05;0,1;0,15% b/b) 
Sari Kedelai dengan 

penambahan ekstrak 

temulawak 

Kedelai : 

Air(1:3) 

 

Gambar 8. Diagram Alir Pembuatan Sari Kedelai 

(Pramitasari, dkk, 2010) 

Penuruan suhu sampai 500C 

 

Sari Kedelai 

Biji tanpa kulit 

Kulit Ari 
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3.5 Parameter Penelitian 

3.5.1 Kadar Protein, Metode Lowry (Andarwulan dkk, 2011) 

3.5.1.1 Preparasi Sample 

1. Sampel 20 mg dilarutkan dalam 10 ml aquades 

2. Sampel yang dilarutkan aquades disentrifugasi pada 300 rpm selama 10 menit 

sampai protein yang terdenaturasi mengendap 

3. Supernatan dibuang dengan cara dekantasi. 

3.5.1.2 Pereaksi 

1. Natrium karbonat 2% dilarutkan dalam larutan NaOH 0,1 N, pereaksi (1). 

2. Tembaga sulfat 0,5% dilarutkan dalam larutan Na.K tartat 1%, pereaksi (2) 

(dibuat hanya pada waktu akan digunakan) 

3. 50 ml perekasi (1) dengan 1 ml pereaksi (2) dicampur jadi satu (hanya pada 

waktu akan digunakan, hanya stabill selama 1 hari) 

4. Folin Ciocalteu ditambahkan aquades perbandingan 1:1 sebelum digunakan, 

peraksi (3). 

5. Potein standar 0,25 mg dilarutkan dengan aquades 1 ml  (larutan bovine serum 

albumin) pereaksi (4) 

3.5.1.3 Pembuatan Kurva Standard 

1. Protein standar : 0 (blanko), 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 dan 1.0 ml dimasukkan dalam 

tabung reaksi. Air sampai volume total masing-masing 4 ml dimasukkan 

kedalam tabung reaksi.  

2. 5,5 ml pereaksi (larutan pereaksi 1 dan 2) dicampur merata dan biarkan selama 

10-15 menit pada suhu kamar 
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3. 0,5 ml peraksi (3) ditambahkan  kedalam masing masing tabung reaksi, kocok 

merata dengan cepat sesudah penambahan. Sample dibiarkan selama 30 menit 

sampai warna biru terbentuk 

4. Absorbansi diukur pada 650 nm dengan menggunakan spektrofotometer 

5.  Kurva standar dibuat dengan memplotkan konsentrasi larutan bovine pada 

sumbu x dan absorbansi pada sumbu y. Dengan menggunakan regresi linier, 

maka akan diperoleh persamaan linier 

      y = a + bx 

keterangan : y = nilai absorbansi 

                  x = konsentrasi larutan protein 

                  a = titik potong pada sumbu y 

                  b = kemiringan garis 

 

3.5.1.4 Pengukuran Sample 

1.  Sampel 0,1 – 1 ml dimasukkan kedalam tabung reaksi. 

2. 1 ml Tricholoro Acetic Acid (TCA) 10% dimasukkan kedalam masing-masing 

tabung reaksi. Sentrifuse pada 3000 rpm selama 10 menit sampai protein yang 

terdenaturasi mengendap, supernatant dibuang dengan cara dekantansi 

3. 2 ml etil eter ditambahkan dalam endapan, dicampur merata kemudian sentrifuse 

kembali. Ini akan menghilangkan residu TCA. Biarkan mengering pada suhu 

kamar 

4. 4 ml aquades ditambahkan dalam endapan kering, sentrifuse 3000 rpm 10 menit 

dan ambil supernatannya 

5.  Langkah 2- 4 dilakukan pada kurva standar 

6. Kadar protein sampel ditentukan dengan menggunakan kurva standar bovine 

serum albumin. Nilai y pada persamaan linier tersebut disubsitusi dengan nilai 
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absorbansi untuk sampel, sehingga dapat diperoleh nilai x (konsentrasi protein 

sampel) 

3.5.2 Penentuan Nilai pH Meter (SNI 06-6989.11-2004) 

1. Kalibrasi alat pH-meter dilakukan dengan larutan penyangga sesuai instruksi 

kerja alat setiap kali akan melakukan pengukuran 

2. Elektroda dibilas dengan air suling dan di keringkan dengan tissu  

3. Elektroda dibilas dengan contoh uji 

4. Elektroda dicelupkan ke dalam contoh uji, sampai pH meter menunjukkan 

pembacaan yang tetap 

5. Pembacaan skala atau angka ditampilkan pada pH meter 

3.5.3 Pengukuran Warna (Colour Reader) (Maryanto, dkk, 2004) 

1. Colour Reader diaktifkan 

2. Pengukuran dengan standarisasi alat digunakan keramik standar yang memiliki 

nilai L, a dan b 

3. Ujung lensa alat di tempelkan pada permukaan sample yang akan diamati. 

3.5.4 Pengukuran Viskositas Brookfield LTV 66503449 (Moechtar, 1990) 

1. Spindle no.61 dipasangkan pada viscometer dan mengatur kecepatan 

putarannya. 

2. Spindle dimasukkan ke dalam bahan sampai tanda batas yang telah ditentukan 

3. Spindle dihentikan jika jarum menunjukkan angka stabil 

4. Angka yang ditunjukkan oleh jarum sebagai skala yang terbaca 

5. Pengukuran diulang sebanyak 3 kali dan diambil rata-ratanya 

6. Viskositas dihitung dengan persamaan : 

Viskometer (mPass) = Angka pembacaan x Faktor kalibrasi 
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3.5.5 Penentuan Total Padatan Terlarut (SNI 06-6989.27-2005) 

1. Sample dihomogenkan 

2. 50 ml sampai 100 ml contoh uji dimasukkan kedalam alat penyaring yang telah 

dilengkapi dengan alat pompa penghisap dan kertas saring 

3. Alat penyaring di operasionalkan 

4. Kertas saring dibilas dengan air suling sebanyak 10 mL dan dilakukan dalam 3 

kali pembilasan 

5. Penghisapan dilakukan selama kira-kira 3 menit setelah penyaringan sempurna 

6. Seluruh hasil saringan termasuk air bilasan dipindahkan kedalam cawan yang 

telah mempunyai berat tetap (A) 

7. Hasil saringan yang ada dalam cawan diuapkan sehingga kering pada penangas 

air 

8. Cawan yang berisi padatan terlarut yang sudah kering dimasukkan kedalam 

oven pada suhu 180 0C ± 2 0C selama tidak kurang dari 1 jam 

9. Cawan dipindahkan dengan penjepit dan didinginkan dalam desikator 

10. Setelah dingin ditimbang dengan neraca analitik 

11. Langkah 8) sampai 10) diulang sehingga diperoleh berat tetap (B)  

Perhitungan TPT (mg/l) = (B-A1) x 106  

       ml sample 

 

3.5.6 Uji Organoleptik Hedonic Scale (Rahayu, 2001) 

Uji organoleptic yang dilakukan meliputi warna, aroma, dan rasa. Pengujian 

mengunakan uji skala hedonic yang terdiri dari 5 nilai dengan 5 pernyataan dapat 

dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Skor Uji Hedonik 

 

3.5.7 Prosedur Uji Kadar Lemak Hidrolisis Asam (Sudarmadji, 1996) 

1. Sampel 2 g dimasukkan dalam Erlenmeyer 

2. 4 ml etanol 96% ditambahkan dalam 10 ml HCL 

3. Sampel dalam waterbath didiamkan selama 30-40 menit dengan suhu 370C, 

kemudian tambah dengan 10 ml etanol 96% dan didinginkan  

4. Petroleum benzene ditambahkan 25 ml dan di ratakan dengan shaker waterbath 

5. Filtrat jernih diambil 

6. Supernata dituang dalam cawan keramik 

7. Cawan di oven selama 1 jam 

8. Cawan didinginkan dalam desikator hingga berat konstan lalu timbang berat 

akhir 

9.  Perhitungan kadar lemak 

Kadar air lemak =  Berat akhir (cawan+lemak) –Berat awal (cawan kosong) x 100 

Berat bahan (sampel susu) 

 

3.5.8 Pengukuran  Metode RSA (Radical Scavening Activity)  (Selvi et al, 

2003) 

1. Larutan DPPH dibuat dengan menimbang 2 mg DPPH (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl))  dilarutkan dalam etanol 10 ml kemudian dimasukkan dalam 

botol, dikocok dan disimpan dalam kulkas 

No Skor Kenampakan Skor Rasa Skor Tekstur  Skor 

kesukaan 

1 Sangat Tidak 

Menarik 

Sangat Tidak Enak Sangat Tidak 

Kental 

Sangat Tidak 

Suka 

2 Tidak Menarik Tidak Enak Tidak Kental Tidak Suka 

3 Cukup Menarik  Cukup Enak Cukup Kental Cukup Suka 

4 Menarik Enak Kental Suka 

5 Sangat Menarik Sangat Enak Sangat Kental Sangat Suka 
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2. Sampel 1 ml ditambahkan 9 ml etanol kemudian disentrifuse 10 menit dengan 

kecepatan 4000 rpm 

3. 4 ml filtrat ditambahkan 1 ml larutan DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) 

yang sudah dibuat 

4. Sample didiamkan selama 10 menit hingga berubah warna menjadi kuning 

5. Absorbansi diukur pada panjang gelombang 517 nm menggunakan 

spektofotometer 

6. Aktivitas antioksidan dihitung dengan rumus: 

% Aktivitas Antioksidan= 1- Absorbansi sampel  ×  100 % 

         Absorbansi blanko 

3.5.9 Uji Kualitatif  Kurkuminoid dengan Kromatografi Lapis Tipis 

3.5.9.1 Preparasi Sample 

1. 1 mg ekstrak kental kurkumin disiapkan dalam gelas 

2. Ekstrak kental di larutkan dalam etanol p.a 99,7% 10 ml hingga larut 

3.5.9.2 Pengujian sample menggunakan Kromatografi Lapis Tipis (Miftahudin, 

2011) 

 

1. Lempeng kromatografi lapis tipis (KLT) silika gel GF25 sebagai fase diam, 

dipanaskan dalam oven selama 1 jam.  

2. Fase gerak digunakan larutan kloroform (67,5 ml) : diklorometana (32,5 ml) 

3. 5 µL sampel ditotolkan pada lempeng KLT 

4. Noda yang terbentuk diamati dengan lampu UV 366 nm 

5. Perhitungan nilai Rf: 

𝑅𝑓 =
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
 

6. Rf sampel dibandingkan dengan Rf larutan standar kurkumin 
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3.5.9.3 Pengujian sample menggunakan Spektrofotometer UV-Vis dengan 

modifikasi  (Risma dkk,2012) 

 

1. Blanko dimasukkan pada kuvet 

2. Panjang gelombang diatur dengan rentan panjang gelombang kurkumin 300-

500 nm 

3. Sampel yang sudah dipreparasi dimasukkan pada kuvet 

4. Sampel terbaca pada spektofotometer 

5. Gelombang puncak sampel dibaca sesuai dengan gelombang puncak senyawa 

kurkumin 

3.5.10 Uji Kualitatif dan Kuantitatif Isoflavon dengan Kromatografi Lapis 

Tipis 

3.5.10.1 Preparasi sample  

1. 10 ml sari kedelai dimaserasi 24 jam dengan 11 ml methanol 

2. Penyaringan dilakukan menggunakan kertas saring, filtrat ditampung 

3. Padatan sisa penyaringan direndam dengan 11 ml metanol selama 24 jam 

4. Penyaringan dilakukan menggunakan kertas saring 

5. Hasil filtrat ditampung, dan dijadikan satu dengan filtrat pertama 

6. Filtrat diuapkan pada suhu 600C 

7. Filtrat ditambah dengan 3 ml heksan diambil fase bawah bebas lemak, selama 

5 kali 

8. Hasil tahap 7 ditambahkan 3 ml etil asetat diambil fase atas, selama 5 kali 

9. Hasil tahap 8 ditambahkan Na2SO4 anhidrat, lalu disaring 

10. Filtrat diuapkan pada suhu 400C 
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3.5.10.2 Pengujian sample menggunakan Kromatografi Lapis Tipis modifikasi 

(Miftahudin, 2010) 

 

1. Fase diam yang digunakan adalah lempeng kromatografi lapis tipis (KLT) silika 

gel GF25 dipanaskan dalam oven selama 1 jam 

2. Fase gerak yang digunakan adalah larutan metanol : chloroform  (1 ml:10 ml) 

3. 5 µL sampel ditotolkan pada lempeng KLT   

4. Noda yang terbentuk diamati dengan lampu UV 366 nm 

5.  Perhitungan nilai Rf: 

𝑅𝑓 =
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑤𝑎

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡
 

6. Rf sampel dibandingkan dengan Rf larutan standar isoflavon 

3.5.10.3 Pengujian sample menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis (Risma 

dkk,2012) 

 

1. Blanko dimasukkan pada kuvet 

2. Panjang gelombang diatur sesuai rentan panjang gelombang isoflavon 200-400 

nm 

3. Sampel yang sudah dipreparasi dimasukkan pada kuvet 

4. Sampel terbaca pada spektofotometer 

5. Gelombang puncak sampel dibaca sesuai dengan gelombang puncak senyawa 

isoflavon 

3.6 Analisa Data 

 Data yang diperoleh dari hasil pengamatan kemudian dianalisa secara 

statistik menggunakan uji ANOVA (Analysis of Variance) pada α = 5% untuk 

mengetahui apakah perlakuan memberikan pengaruh nyata terhadap sifat fisik, sifat 

kimia dan organoleptik minuman sari kedelai. Apabila hasil uji ANOVA 

menunjukkan F hitung lebih besar daripada F tabel pada taraf 5% berarti faktor 



33 

 

memberikan pengaruh nyata terhadap parameter-parameter penelitian, maka 

dilanjutkan dengan Uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) pada α = 5% untuk 

menentukan perlakuan mana yang memberikan perbedaan nyata. Penentuan 

perlakuan terbaik dilakukan dengan mengacu pada parameter yang diunggulkan 

yaitu metode pembobotan pada masing-masing perlakuan di parameter antioksidan 

yang sesuai dengan prioritas dan besar peranannya terhadap kualitas sari kedelai. 

Selanjutnya perlakuan terbaik dibandingkan dengan sari kedelai kontrol, dari 

pasaran menggunakan uji T. 

 


