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BAB III METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 bulan, pada bulan Februari 2018 

– April 2018 di Laboatorium Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang

untuk pembuatan dodol susu. Pengujian jumlah sel bakteri dodol susu dilakukan 

di Lab Biomedik Fakultas Kedokteran Kampus 2 Universitas Muhammadiyah 

Malang, sedangkan Analisis jumlah kapang dilakukan di Laboratorium 

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2. Materi dan Alat 

3.2.1. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah susu sapi jenis sapi  

Friesien Holland (FH). Susu sapi diambil dari PSO Maju Mapan Jabung.  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan dodol susu yaitu susu, tepung 

beras  ketan Rose Brand, gula Kebon Agung, dan sorbitol. Bahan yang digunakan 

untuk menganalisis jumlah sel bakteri dan jumlah kapang pada dodol susu yaitu  

Aquades, Alkohol 70%, Plate Count Agar (PCA), Potato Dextrose Agar (PDA), 

dan sampel dodol susu. 

3.2.2. Alat 

 Peralatan yang digunakan pada pembuatan dodol susu yaitu Teflon, 

kompor gas Rinnai, thermometer Celcius, pengaduk kayu, gelas ukur Iwake, 

panci, baskom, loyang, cetakan, pisau, dan timbangan digital. Peralatan yang 

digunakan dalam melakukan uji jumlah sel bakteri dan jumlah kapang adalah 
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timbangan analitik, mortal martil, pipet volume, beaker glass,tabung reaksi, 

cawan media, Sterilisasi Ozon, inkubator, mikropipet dan buret.  

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

  Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi karagenan dan sorbitol, 

sedangkan variabel terikat meliputi jumlah sel bakteri dan jumlah kapang.  

Adapun batasan variabel dan cara pengamatan sebagai berikut: 

3.3.2. Karagenan 

Karagenan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karagenan jenis 

kappa dan berbentuk bubuk. Karagenan kappa tersebut dibeli secara online ditoko 

CV. Nurah Jaya. 

3.3.1. Sorbitol 

Sorbitol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sorbitol berbentuk cair. 

Sorbitol cair tersebut dibeli dari toko online yaitu CV. Sari Kimia. 

3.3.3. Jumlah Sel Bakteri 

Jumlah sel bakteri yang dihitung adalah jumlah sel bakteri yang terdapat 

pada dodol susu. Jumlah sel bakteri pada dodol susu dihitung menggunakan 

metode hitungan cawan tuang atau penuangan (Pour Plate) dengan menggunakan 

media khusus PCA (Plate Count Agar), dengan rumus sebagai berikut: 

Koloni per ml / per gram = Jumlah koloni per cawan × 
 

                  
  

Laporan dari perhitungan tersebut menggunakan suatu standart yang 

disebut standard plate counts(SPC) sebagai berikut: 
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1. Cawan yang dihitung yaitu cawan yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300, jika tidak ada yang memenuhi syarat, maka dipilih 

jumlah yang mendekati 300. 

2. Koloni dihitung satu jika terdapat koloni yang bergabung menjadi satu. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni 

4. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas petri 

disk, maka koloni tersebut dinamakan spreader (Waluyo,2010).  

3.3.4. Jumlah Kapang 

Jumlah kapang yang diukur dalam penelitian ini yaitu jumlah kapang yang 

terdapat pada dodol susu. Jumlah kapang tersebut dihitung sebanyak 3 kali yaitu 

pada hari ke-0, hari ke-5, dan hari ke-10. Jumlah kapang dihitung dengan metode 

hitungan cawan tuang atau penuangan (pour plate) dengan menggunakan media 

Potato Dextrose Agar (PDA), dengan rumus sebagai berkut : 

Koloni per ml / per gram = Jumlah koloni per cawan × 
 

                  
  

Laporan dari perhitungan tersebut menggunakan suatu standart yang 

disebut standard plate counts(SPC) sebagai berikut: 

1. Cawan yang dihitung yaitu cawan yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300, jika tidak ada yang memenuhi syarat, maka dipilih 

jumlah yang mendekati 300. 

2. Koloni dihitung satu jika terdapat koloni yang bergabung menjadi satu. 

3. Satu deretan rantai koloni yang terlihat sebagai satu garis tebal dihitung 

sebagai satu koloni 
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4. Tidak ada koloni yang menutup lebih besar dari setengah luas petri 

disk, maka koloni tersebut dinamakan spreader (Waluyo,2010). 

3.4. Metode Penelitian 

Metode pnelitian dodol susu ini menggunakan metode eksperimen, dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial. Faktor pertama yaitu penambahan 

Karagenan dan faktor kedua yaitu penambahan Sorbitol, dengan 3 ulangan. 

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok Faktorial, karena materi dan kondisi tidak seragam, dan menggunakan 

lebih dari satu faktor. Dengan model matematik sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + ρk + ∑ijk 

Keterangan : 

Yijk = Nilai Pengamatan 

µ = Nilai trata - rata 

αi = Pengaruh faktor Karagenan pada level ke-i 

βj = Pengaruh faktor Sorbitol pada level  ke-j 

(αβ)ij = Pengaruh interaksi perlakuan ke-i dan ke-j 

ρk = Pengaruh faktor kelompokpada level ke-k 

∑ijk = Kesalahan percobaan/ galat 

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penambahan 

Karagenan dan penambahan Sorbitol pada dodol susu. Perlakuan yang digunakan 
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dalam penelitian ini sebanyak 9 perlakuan dan ulangan sebanyak 3 kali. Level 

penambahan Karagenan dan Sorbitol pada dodol susu sebagai berikut: 

K0S0 = Tanpa penambahan sorbitol dan karagenan 

K0S1 = Penambahan karagenan 0% dan Sorbitol 2% dari total susu 

K0S2 = Penambahan karagenan 0% dan Sorbitol 4% dari total susu 

K1S0 = Penambahan karagenan 0,5% dan Sorbitol 0% dari total susu 

K1S1 = Penambahan karagenan 0,5% dan Sorbitol 2% dari total susu 

K1S2 = Penambahan karagenan 0,5% dan Sorbitol 4% dari total susu 

K2S0 = Penambahan karagenan 1% dan Sorbitol 0% dari total susu 

K2S1 = Penambahan karagenan 1% dan Sorbitol 2% dari total susu 

K2S2 = Penambahan karagenan 1% dan Sorbitol 4% dari total susu 

3.5. Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh meliputi Total Plate Count (TPC) dan jumlah kapang 

dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kuantitatif.  

3.6. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pembuatan dodol susu. Pembuatan 

dodol susu berdasarkan resep yang didapat dari penelitian (Manab, 2007; Lestari, 

2013) yang sudah dimodifikasi. Resep dodol susu tersebut dapat dilihat pada tabel 

3 komposisi bahan. 
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Tabel 5. Komposisi Bahan Dodol susu 

Bahan Perlakuan 
K0S0 K0S1 K0S2 K1S0 K1S1 K1S2 K2S0 K2S1 K2S2 

Susu (gr) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Gula (gr) 166 166 166 166 166 166 166 166 166 

Tepung 

Beras Ketan 

(gr) 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Sorbitol (gr) 0 20 40 0 20 40 0 20 40 

Karagenan 

(gr) 

0 0 0 5 5 5 10 10 10 

Pembuatan dodol susu berdasarkan (Manab, 2007; Lestari, 2013)  yang 

sudah dimodifikasi sebagai berikut:  

1. Susu sebanyak 1,2  liter dipasteurisasi dengan suhu 62 °C selama 30 

menit. 

2. Susu Pasteurisasi 1,2 liter dibagi menjaidi dua 0,4 liter untuk 

mengencerkan tepung dan perlakuan (adonan A), sedangkan sisanya 0,8 

liter ditambah gula (adonan B). 

3. Adonan A ini dicampur dengan adonan B (adonan campuran) 

4. Adonan Campuran dipanaskan dengan suhu ± 90 °C dan diaduk terus 

menerus selama satu jam dan sampai kalis . 

5. Adonan yang sudah kalis dituang pada loyang dan didiamkan selama 1 – 2 

jam.  

6. Dodol susu yang sudah matang dipotong – potong dan dibungkus kertas 

roti. 

7. Dodol susu dilakukan Uji Total Plate Count (TPC) dan Jumlah Kapang 
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Gambar  3. Diagram Alir Pembuatan Dodol Susu 

Susu 1,2 liter 

Susu pasteurisasi 

Dipasteurisasi suhu 62 ºC selama 

30’ 

Perlakuan 

K0S0 : karagenan 0 % + sorbitol 0 % 

K0S1 : karagenan 0 % + sorbitol 2 % 

K0S2 : karagenan 0 % + sorbitol 4 % 

K1S0 : karagenan 0,5 % + sorbitol 0 % 

K1S1 : karagenan 0,5 % + sorbitol 2 % 

K1S2 : karagenan 0,5 % + sorbitol 4 % 

K2S0 : karagenan 1 % + sorbitol 0 % 

K2S1 : karagenan 1 %+ sorbitol 2 % 

K2S2 : karagenan 1 % + sorbitol 4 % 

Adonan dodol susu 

Adonan dalam loyang 

Dodol susu 

Dipanaskan suhu ± 90 ºC selama 1,5 

jam 

Dituang ke dalam  loyang 

Didinginkan 1 – 2 jam 

Dipotong-potong dan dikemas  

 

Susu pasteurisasi 0,4 Liter 

(Adonan I) 
Susu pasteurisasi 0,8 liter 

Adonan II 

Gula 166 gr 

Dodol susu dalam kemasan 

Uji Jumlah Sel Bakteri Uji Jumlah Kapang 

Ditambahkan 

Ditambahkan 
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3.6.1. Tahap Pengambilan Data 

Pengambilan data penelitian jumlah sel bakteri dilakukan pada dodol susu 

dihari pertama. Sedangkan pengambilan data penelitian jumlah kapang dilakukan 

sebanyak 3 kali yaitu hari pertama, hari kelima, dan hari kesepuluh. Kedua 

perhitungan tersebut menggunakan metode hitung cawan. 

3.7. Jadwal Kegiatan Penelitian 

Tabel 6. Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Jenis Kegiatan Bulan 

Februari Maret April 

1 Persiapan alat dan bahan    

 Pembuatan dodol susu    

 Analisis Lab    

 Pengolahan data    

2 Diskusi dan Pembahasan data    

3 Ujian    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


