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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat  

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 25 Januari 2016 hingga 20 Mei 

2016. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Universitas Muhammadiyah 

Malang, dengan sampel berasal dari peternak serta industri di Malang Raya. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah industri pengolahan susu 

kambing fermenatif berupa yoghurt yang berada di wilayah Malang Raya yang 

terdiri dari beberapa usaha kecil, yaitu: 

Tabel 3.1.Tabel alamat industri olahan yoghurt di Malang Raya 

N

o 

Nama Usaha Alamat 

1 Agus Farm Jln. Imam Bonjol, Dusun Beru, Desa Bumiji, 

kecamatan Bumiaji, Kota Batu. 

2 Madukara Jln. Abdul Ghonaim, RT 3, RW 4, Dusun 

Banaran, Desa Bumiji, Kecamatan Bumiaji, 

Kota Batu. 

3 Sukatawasari RT 5, RW 1, Dusun Bobohan, Desa 

Toyomarto. Kecamatan Singosari. Kabupaten 

Malang. 

4 Natural Probiotic Jln. Cianjur no. 1A, Kota Malang. 

5 Karya Makmur RT 3, RW 14. Dusun Lubuk Utara, Desa 

Wonorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten 

Malang. 

6 Jobadi RT 1, RW 3, Desa Sumbersekar, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang. 
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3.3. Batasan Variabel 

Untuk menghindari persepsi yang meluas akan penelitian ini maka perlu 

adanya batasan-batasan terhadap variabel yang akan dianalisis dalam penelitian 

ini. Adapun batasan variabel yang dimaksud diantaranya adalah: 

1. Kadar Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi 

yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang 

dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida (Usmiati, 2009). 

2. Kadar Lemak adalah ester-ester dari gliserol dan asam lemak (asam-asam 

karboksilat dengan rantai alkil yang panjang) (Anshory, 2000). 

3. Kadar Bahan kering adalah komponen susu yang terdiri dari kadar lemak 

dan SNF. Kandungan bahan kering sangat terkantung pada kadar dua 

komponen tersebut (Damron, 2003). 

3.4. Metode Penelitian dan Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Teknik 

pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam sebuah 

penelitian. Data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pemilik industri, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan umum masing-masing industri. 

Data sekunder lainnya diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan 

penelitian. 
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3.5. Analisis Data 

Analisis data secara deskriptif dari rataan masing-masing peternak kambing 

peranakan etawah dan industri pengolahan yoghurt susu kambing. 

3.6. Metode Analisis Laboratorium 

Data uji kualitas produk yoghurt asal susu kambing Peranakan Etawah (PE) 

di Malang Raya sesuai dengan Laboratorium Universitas Muhammadiyah 

Malang, yaitu dengan menganalisis kadar protein menggunakan metode lowry, 

kadar lemak menggunakan metode acid hidrolisis dan kadar bahan kering 

menggunakan AOAC. 

3.6.1. Kadar Protein Menggunakan Metode Lowry (Slamet, et al. 1997). 

Tabel 3.2. Kurva Standart 

Tabung ml larutan 300  g protein/ml Ml H2O  g protein/ml 

1 0 1,0 0 

2 0,1 0,9 30 

3 0,2 0,8 60 

4 0,3 0,7 90 

5 0,4 0,6 120 

6 0,5 0,5 150 

7 0,6 0,4 180 

8 0,7 0,3 210 

9 0,8 0,2 240 

10 1,0 0 300 

 

 Reagensia 

1. Na2CO3 2% dalam larutan NaOH 0,1 N. 

2. CuSO4  0,5% dalam larutan Kna Tartat 10% (dibuat pada waktu digunakan). 

3. Mencampurkan 50 ml pereaksi (1) dengan 1 ml pereaksi (2)  (dibuat pada 

waktu digunakan) hanya stabil selama satu hari (Lowry B). 

4. Pereasi Folin (Pereaksi Fenol) biasanya tersedia dalam bentuk komersil. 

Larutkan dengan air 1 : 1 sebelum digunakan  (Lowry A). 
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 Prosedur Kerja 

1. Mengambil 1 ml sampel + 3 ml aquadest. 

2. Menambahkan 5,5 ml pereasi (3)  campur merata dan diamkan 10 - 15 

menit pada suhu kamar. 

3. Menambahkan 0,5 ml pereasi (4)  kocok dengan cepat setelah 

penambahan, kemudian dibiarkan selama 30 menit sampai terbentuk warna 

biru. 

4. Ukur absorbansi pada  = 650 nm. 

3.6.2. Kadar Lemak Menggunakan Metode Acid Hidrolisis (Aris, 2015). 

 Prinsip Percobaan 

Penentuan lemak metode acid hidrolisis ini didasarkan pada prinsip, asam 

kuat menghidrolisis lemak dalam bahan dengan bantuan pemanasan dan hasil 

hidrolisis ini kemudian larut dalam etanol. Hasil hidrolisis ini kemudian 

dilarutkan dalam petroleum eter sehingga menjadi fase eter-lemak. Residu lemak 

yang terjadi setelah petroleum eter diuapkan merupakan berat lemak. 

 Alat dan Bahan 

1. Tabung reaksi   8. Gelas kimia 

2. Karet hisap   9. Etanol 

3. Timbangan   10. Kertas saring 

4. HCL    11. Pipet ukur 

5. Petroleum eter   12. Statif dan klem 

6. Waterbath   13. Oven 

7. Corong pisah   14. Aquades 
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 Prosedur Kerja 

1. Menimbang dengan teliti 2 g bahan (bobot C). 

2. Memasukkan kedalam tabung reaksi lalu tambahkan 4 ml etanol 96% dan 2 

ml HCl (1:4) kemudian panaskan dalam waterbath pada suhu 70C selama 

30 menit lalu dinginkan. 

3. Menuang larutan kedalam corong pisah yang pada bagian atas diletakkan 

corong dan kertas saring untuk menyaring larutan, kemudian tambahkan 20 

ml petroleum eterdan 20 ml aquades. 

4. Mengaduk larutan selama 1 menit lalu biarkan hingga terpisah menjadi dua 

larutan, buang larutan yang bagian bawah dengan memutarkran corong 

pisah hingga yang tertinggal pada corong pisah adalah larutan yang bagian 

atas (fase eter lemak). 

5. Menampung fase eter lemak tersebut dalam beaker glass yang telah 

diketahui bobotnya (bobot A), kemudian oven beaker glass tersebut dalam 

oven hingga kering pada suhu 80C. 

6. Mendinginkan beaker glass tersebut dalam desikator kemudian timbang 

(bobot B). 

 Perhitungan Kadar Lemak 

Kadar lemak (%) = %100
C

A - B


 

Keterangan : 

A : Beaker glass kosong 

B : Beaker glass dan lemak setelah dikeringkan 

C : Berat sampel 
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3.3.3. Kadar Bahan Kering Menggunakan Metode AOAC (2005). 

Penetapan kadar bahan kering merupakan salah satu bagian penting dalam 

analisis proksimat dan secara umum telah banyak dipergunakan dalam 

pengukuran analitik. Kadar bahan kering sering dipergunakan sebagai indeks dari 

pada kestabilan dan kualitas suatu bahan pakan. 

 Prosedur Kerja 

1. Mengoven cawan kosong selama 1 jam. 

2. Menimbang cawan yang telah dioven (Bobot A). 

3. Menimbang sampel (Bobot B). 

4. Mengoven cawan dan sampel pada suhu 105ºC selama 4 jam. 

5. Mendinginkan cawan dan sampel dalam desikator selama 30 menit. 

6. Menimbanag cawan dan sampel setelah dioven (Bobot C). 

 Perhitungan Bahan Kering (BK) :  

 

Keterangan : 

A = Berat cawan kosong 

B = Berat sample 

C = Berat cawan dan sample setelah dioven 


