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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Pangan Universitas Muhammadiyah Malang, pada bulan Juli 2017 hingga selesai. 

 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain timbangan analitik 

Pioneer Ohaus PA413 , timbangan royal scale, blender, gelas ukur, erlenmeyer, 

corong kaca, rak tabung reaksi, , saringan, thermometer Iwaki, sendok plastik, 

saringan, toples kecil, spatula, kompor listrik, inkubator, pipet ukur, bunsen, 

vorteks, tabung reaksi, viscosimeter RION VT-04, pH meter tipe Lab 875, biuret 

dan labu ukur, jarum ose, laminar airflow, hot plate, kondensor, desikator, 

waterbath, refraktometer Abbe, spektrofotometer thermo spectronic (GENESYS 

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

 

3.2.2 Bahan 

Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah susu segar yang 

diperoleh di peternak yang berada di jl. Ulil abshor, tomat segar varietas plum 

dengan umur panen 3 bulan yang diperoleh di pasar landungsari, starter bakteri 

yoghurt yang diperoleh di Brawijaya Dairy Industri terletak di Desa Junrejo, 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu Malang Jawa Timur, gula pasir, susu skim bubuk 

yang diperoleh dari swalayan khusus bahan makanan yaitu Primarasa yang 

berlokasi di Pasar Besar Kota Malang, aquades, pereaksifolin/fenol yang diperoleh 
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dari laboratorium bioteknologi UMM, media MRSA, larutan 1,1-diphenyl-2-

pycrilhidrazil (DPPH), ethanol 95%, indikator pp, NaOH 0,01 N, larutan iodium 

standar 0,01 N dan amilum 1%, petrolium benzene, protein albumin yang diperoleh 

dari Laboratorium Teknologi Pangan UMM. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor. Faktor I terdiri dari 4 level 

dan faktor II terdiri dari 3 level, sehingga didapatkan 12 kombinasi perlakuan. 

Setiap perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. 

Faktor I : Penambahan sari tomat (T) yang terdiri dari 3 level yaitu :  

 T0 : Sari tomat 0% (v/v) 

T1 : Sari tomat 10% (v/v) 

T2 : Sari tomat 15% (v/v) 

T3 : Sari tomat 20% (v/v) 

Faktor II : Lama fermetasi yoghurt sari tomat (F) yang terdiri dari 3 level yaitu:  

F1 : 8 jam   

F2 : 10 jam  

F3 : 12 jam 
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Tabel 6. Matriks Kombinasi Perlakuan Konsentrasi sari buah tomat dan 

   Lama fermentasi 

T/F F1 F2 F3 

T0 T0F1 T0F2 T0F3 

T1 T1F1 T1F2 T1F3 

T2 T2F1 T2F2 T2F3 

T3 T3F1 T3F2 T3F3 

 

T0F1 : penambahan sari tomat 0% dengan lama fermentasi 8 jam 

T0F2 : penambahan sari tomat 0%  dengan lama fermentasi 10 jam 

T0F3 : penambahan sari tomat 0%  dengan lama fermentasi 12 jam 

T1F1 : penambahan sari tomat 10% dengan lama fermentasi 8 jam  

T1F2 : penambahan sari tomat 10%  dengan lama fermentasi 10 jam  

T1F3 : penambahan sari tomat 10%  dengan lama fermentasi 12 jam  

T2F1 : penambahan sari tomat 15%  dengan lama fermentasi 8 jam  

T2F2 : penambahan sari tomat 15% dengan lama fermentasi 10 jam  

T2F3 : penambahan sari tomat 15%  dengan lama fermentasi 12 jam  

T3F1 : penambahan sari tomat 20%  dengan lama fermentasi 8 jam  

T3F2 : penambahan sari tomat 20%  dengan lama fermentasi 10 jam  

T3F3 : penambahan sari tomat 20%  dengan lama fermentasi 12 jam 

 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu, penelitian pendahuluan dan 

penelitian utama. Pada penelitian pendahuluan adalah pembuatan sari tomat yang 

akan ditambahkan dalam pembuatan yoghurt. Penelitian utama adalah pembuatan 

yoghurt yang ditambahkan dengan sari buah tomat. 
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3.4.1 Pembuatan Sari Buah Tomat 

1. Memilih tomat dengan kondisi segar ripening, tidak cacat dan memiliki 

ukuran yang seragam. 

2. Mencuci tomat dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang 

masih menempel. 

3. Memblender tomat hingga halus. 

4. Dilakukan penyaringan manual untuk memastikan tidak ada ampas yang 

tercampur. 

 

3.4.2 Pembuatan Yoghurt 

1. Susu sebanyak 200 ml dipasteurisasi bersama dengan susu skim 3% 

(b/vsusu) serta gula pasir 3% (b/vsusu) pada suhu 80oC selama 15 menit. 

2. Mendinginkan susu yang telah dipasteurisasi sampai suhu turun menjadi 

40oC. 

3. Memasukkan susu yang telah dipasteurisasi ke wadah toples yang sudah 

disterilisasi sebelumnya. 

4. Mengukur sari tomat sebanyak 20, 30, dan 40 ml dari 200 ml susu yang 

dimasukkan ke wadah toples. 

5. Menimbang stater bakteri sebanyak 3% (b/vsusu) dan diinokulasikan ke 

dalam toples. 

6. Menutup toples rapat dan difermentasikan dalam inkubator selama 8 jam, 

10 jam dan 12 jam pada suhu 43oC.  
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3.5 Parameter Penelitian 

Parameter penelitian yang akan diamati dari penelitian ini adalah warna, 

viskositas, pH, aktivitas antioksidan, protein, lemak, dan total asam, total padatan 

terlarut, total BAL dan uji organoleptik. 

 

3.5.1 Analisis Intensitas Warna dengan  Colour Reader (Sukardi, 2015) 

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. Menyiapkan sampel dalam plastik PP (polypropilene) atau plastik 

transparan. 

2. Melepas tutup lensa. 

3. Menghidupkan colour reader. 

4. Menentukan target L, a, b. 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 

5. Menekan tombol pengukur warna 

6. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 

 

3.5.2 Analisis Aktivitas Antioksidan dengan DPPH (Hatano, et al, 1989)  

Pengujian aktivitas antioksidan ini dengan menggunakan metode DPPH. 

Pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode ini berdasarkan pada DPPH free 
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radical scavanging activity. Adapun tahapan analisis aktivitas dengan 

menggunakan  DPPH sebagai berikut: 

1. Mengambil sampel sebanyak 2 gram ditambahkan 10 ml etanol 96% dan 

dimasukkan ke tube. 

2. Sampel di vortex, kemudian di sentrifuge dengan kecepatan 4000 rpm 

selama 10 menit. 

3. Mengambil filtrat sebanyak 4ml kemudian ditambahkan dpph 0.2mmol 

dalam etanol 96% sebanyak 1ml ke dalam tabung reaksi. 

4. Mendiamkan sampel selama 10 menit, divortex dan diabsrobansi dengan 

panjang gelombang 517nm. 

5. Menghitung aktivitas antioksidan dengan rumus : 

Aktivitas antioksidan (%) = 1-(A Sampel-A kontrol) x 100% 

 

3.5.3 Analisis Viskositas (Jacobs, 2008) 

1. Memasukkan bahan dalam gelas piala atau tabung uji 

2. Memilih jarum spindle sesuai dengan tingkat kekentalan bahan 

3. Memasukkann pangkal jarum spindle hingga batas mengenai bahan 

Menyalakan viscometer dan melihat skala yang tertera 

 
 

3.5.4 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 angka 

0. 
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4. Memasukkan 1 tetes sampel ke dalam tempat sampel pada 

handrefractometer, kemudian ditutup.  

5. Mengamati skala yang ditunjuk. 

 

3.5.5 Analisis pH dengan Menggunakan pH Meter (Sukardi, 2015) 

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/ elektrometeri (BSN, 

2004).  Adapun tahapan analisis pH dengan menggunakan pH meter sebagai 

berikut: 

1. Membilas elektroda dan temperature probe menggunakan akuades, dan 

mengeringkannya. 

2. Menyalakan pH meter. 

3. Melakukan kalibrasi dengan mencelupkan elektroda pada larutan 

penyangga asam (pH 4). 

4. Membilas kembali elektroda menggunakan aquades dan mngeringkannya 

5. Mencelupkan elektroda pada sampel, dan menunggu pembacaan pada 

layar stabil serta muncul indikator autolock  pada layar. 

6. Mencatat nilai yang tertera pada layar digital. 

 
 

3.5.6 Analisis Kadar Total Asam (Asam Laktat) (AOAC, 1995). 

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

adalah sebagai berikut: 

1. Menimbang bahan sebanyak 5 gram 
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2. Memasukkan sampel kedalam labu ukur 50 ml, dengan menambahkan 

akuades sampai batas tera 

3. Menghomogenkan larutan sampel dengan menggoyang-goyangkannya 

4. Menyaring sampel dengan corong yang sudah dilapisi kapas 

5. Mengambil 25 ml filtrat dengan pipet dan memasukkan kedalam 

Erlenmeyer 250 ml 

6. Menambahkan 3 tetes indicator pp 

7. Mentitrasi sampel dengan larutan NaOH 0,1 N sampai warnanya berubah 

menjadi merah muda 

8. Menghitung kadar total asam tertitrasi pada sampel dengan perhitungan  

TAT %  = Volume NaOH × N NaOH × FP × BM asam Organik ×100 

Berat Bahan × 1000 

 

3.5.7 Analisis Total Bakteri Asam Laktat (BAL) (Fardiaz, 1992).   

1. Mengambil 1 ml sampel kemudian memasukkan ke dalam tabung reaksi 

2. Menambahkan 9 ml aquades kemudian menutup dan mengocoknya  

3. Melakukan pengenceran bertingkat sampai pengenceran ke enam (10-7) 

dengan cara mengambil 1 ml suspensi dan menaruhnya dalam tabung 

reaksi ke dua kemudian menambahkan 9 ml aquades. Melakukan hal 

yang sama pada tabung ketiga sampai ke enam. 

4. Mengambil 1 ml suspensi pada tabung ke enam kemudian memasukkan 

kedalam cawan petri 

5. Memasukkan medium de Man Rogosa and Sharpe Agar (MRSA) steril 

yang telah didinginkan sapai suhu 45 OC sebanyak 15 ml 
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6. Menggerakkan cawan petri untuk penyebaran sel – sel bakteri asam laktat 

secara merata dan memadat 

7. Menginkubasi kedalam incubator pada suhu 45 OC dengan posisi cawan 

terbalik selama 12 jam 

8. Menghitung koloni yang tumbuh menggunakan coloni counter 

 
 

3.5.8 Analisis 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 37% 

4. Waterbath shaker pada suhu 70oC selama 40 menit 

5. Mendinginkan erlenmeyer kemudian tambahkkan 10 ml etanol 96% 

dan petrolium benzene 25 ml sambil  

6. Mengkocok hingga merata dengan shaker waterbath 

7. Dihasilkan 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. Persentase lemak dihitung dengan rumus : 

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

Berat bahan (sampel susu) 
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3.5.9 Uji Total Uji Kadar Protein Metode Lowry (Andarwulan dkk, 2010) 

Prepasrasi Sampel : 

1. Mengambil sampel 20 ml dan dilarutkan dalam 10ml aquades 

2. Mencampur secara merata, kemudian disentrifugasi pada 3000 rpm 

selama 10 menit sampai protein yang terdenaturasi mengendap. 

3. Membuang supernatan dengan cara dekantasi. 

Pereaksi : 

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

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

hanya pada waktu yang akan digunakan) 

3. Mencapurkan 50 ml pereaksi (1) dengan 1ml pereaksi (2) (hanya pada 

waktu yang akan digunakan, hanya stabil selama 1 hari) 

Pengukuran Sampel : 

1. Sebanyak 0,1-1 ml sampel dipipet tepat,kemudian dimasukan dalam 

tabung reaksi. 

2. Selanjutnya sampel diperlakukan sama dengan larutan standar dan 

penetapan konsentrasi protein menggunakan kurva standar. 

3. Kadar protein sampel ditentukan dengan menggunakan kurva standar 

bovine serum albumin. Nilai y pada persamaan linear tersebut 

disubstitusi dengan nilai absorbansi untuk sampel, sehingga dapat 

diperoleh nilai x (konsentrasi protein sampel). 
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3.5.10 Uji Organoleptik Metode Hedonic Scale Scoring (Kartika,1992)  

Uji dilakukan terhadap yoghurt sari tomat dilakukan secara panel test 

menggunakan uji sensoris menrurut kesukaaan panelis daftar pertanyaan diajukan 

menurut cara hedinic scale scoring terhadap produk yoghurt sari tomat dengan 20 

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: 

No Skor Kenampakan Skor Rasa Skor Aroma Skor Kesukaan 

1 Sangat tidak 

menarik 

Sangat tidak 

suka 

Sangat tidak 

suka 

Sangat tidak 

suka 

2 Tidak menarik Tidak suka Tidak suka Tidak suka 

3 Cukup menarik Cukup suka Cukup suka Cukup suka 

4 Menarik Suka Suka Suka 

5 Sangat menarik Sangat suka Sangat suka Sangat suka 

 

Pengujian dilakukan dengan memberikan sampel secara acak yang masing-

masing telah diberikan kode yang berbeda pada 30 panelis. Selanjutnya panelis 

diminta memberikan penilaian terhadap sampel sesuai skala hedonic yang ada. 

 

3.5.11 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 dkk (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 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Sari Buah Tomat (Modifikasi Kartikasari, 

dkk, 2014) 

 

 

  

Buah Tomat Segar 

 

Pencucian dengan menggunakan air mengalir 

Pemotongan 

Penghalusan dengan menggunakan blender 

Penyaringan dengan menggunakan kain saring 

Sari Buah Tomat 

 

Analisa : 

1. pH 

2. Warna 

3. Aktivitas Antioksidan 

 

Ampas 
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Gambar 3. Diagram Alir Pembuatan Yoghurt Buah (Modifikasi Iriana, 

2012) 

 

Susu Sapi 

Segar 

Pasteurisasi 75°C, 15 

menit 

Pendinginan hingga 

suhu turun menjadi 

40°C 

 

Memasukkan yoghurt 

kedalam jar 

 

 

Inkubasi dalam box 

styrofoam (8 jam , 10 

jam dan 12 jam) 

dengan jar tertutup 

 

Yoghurt Tomat 

Analisa : 

1. Protein 

2. Lemak 

3. Warna 

4. Viskositas 

5. Total Asam 

6. Total Padatan 

Terlarut 

7. pH 

8. Aktivitas Antioksidan 

9. Uji Organoleptik 

10. Total BAL 

 

Susu Skim 

3% (b/vsusu) 

 

Gula Pasir 

3% (b/vsusu) 

 

Penambahan 

Sari Tomat  

10, 15, 20 % 

 

 

Starter yoghurt 3%  

(b/vsusu) 

 




