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III. METODOLOGI  PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

 Penelitian tentang pengaruh rasa herbal dan lama penyimpanan pada suhu 

rendah terhadap berat jenis dan kadar protein susu pasteurisasi, dilaksanakan pada 

tanggal 19 Februari sampai dengan 15 Maret  2016, bertempat di KUBE PSP 

Maju Mapan, Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. 

 

3.2. Materi,  Alat dan Bahan 

3.2.1 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Susu sapi Fries Holland (FH). 

 

3.2.2. Alat Penelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua); yaitu: 

1. Alat yang digunakan untuk menganalisa sampel di BBPP-Batu 

Songgoriti adalah laktoscan, gelas ukur kaca 250 ml, gelas ukur kaca 

100 ml, baskom kecil.  

2. Alat yang digunakan untuk membuat sampel adalah mesin pasteurisasi 

susu merk Rany Ar, kompor merk rionnai hi- burnre ri-150 cc, 

refrigerator atau kulkas, thermometer suhu air raksa, botol 100 ml, 

sutil kayu, sendok pengaduk stainles,timbangan capacity 5 kg, gelas 

ukur kaca (pyrex) 250 ml, gelas ukur kaca (pyrex)  500 ml, gelas ukur 
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plastik 1000 ml, nampan stainles, nampan plastik, panci stainles, 

ember stainles, ember plastik, blender, gelas ukur plastik, corong 

plastik, corong kaca (pyrex), saringan besi, telengan plastik, gas elpiji, 

kabel rol, lap kanebo. 

 

3.2.3. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah jahe gajah, green tea, 

stroberi, gula, alkohol 70 persen, tissue, putih telur ayam kampung, sarung tangan 

plastik, masker, lap kanebo, kain sifon dan sabun pembersih. 

 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

3.3.1. Variabel Bebas 

  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah susu pasteurisasi dan aneka 

rasa herbal jahe, green tea, stroberi dan lama penyimpanan pada suhu rendah. 

 

3.3.2. Variabel Terukur 

  Variabel terukur dalam dalam penelitian ini adalah  berat jenis dan kadar 

protein susu pasteurisasi yang diberi aneka rasa herbal jahe, green tea dan stroberi 

dalam penyimpanan 1 hari, 4 hari,7 hari dan 10 hari.  

 

3.3.3. Cara Pengamatan 

Adapun cara pengamatan dalam penelitian ini yaitu: 
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  Uji berat jenis dan kadar protein bertujuan untuk mengetahui BJ dan kadar 

protein yang terkandung didalam susu pasteurisasi rasa herbal jahe 18 persen, green tea 

5  persen dan stroberi 24 persen kemudian disimpan dalam mesin refrigerator lebih 

kurang selama 4 sampai dengan 6 jam. Setelah disimpan kedalam lemari pendingin 

pada suhu  minimum 4˚C dengan lama penyimpanan 1 hari, 4 hari, 7 hari dan 10 hari 

kemudian diuji coba dengan menggunakan alat Laktoscan.  

  Untuk mengetahui BJ dan kadar protein susu pasteurisasi pada setiap penyimpanan 

dianalisa dengan menggunakan alat Laktoscan yaitu dengan cara: susu pasteurisasi di 

dalam botol sampel dimasukan kedalam gelas enlemeyer kapasitas 25 ml sebanyak 10 ml, 

kemudian meletakan sampel ditempat analisis dan pastikan alat Laktoscan sudah terhubung 

dengan aliran listrik, menganalis sampel dengan menekan tombol enter. Setelah selesai data 

BJ dan kadar protein bisa langsung dilihat di layar dan di print.  

 

3.4. Prosedur Penelitian  

3.4.1. Prosedur Pembuatan Ekstrak Jahe 

1. Menyiapkan jahe yang dibeli dari petani Kecamatan Lawang 

2. Mengupas kulit jahe gajah 1 kg 

3. Menyimpan pada lemari pendingin dan apabila langsung  digunakan di 

blazing pada air panas suhu 100 ˚C selama 1 menit kemudian ditiriskan.  

4. Memotong jahe berbentuk bulat dan di blender dengan perbandingan 1 kg 

jahe 1.800 ml air matang. 

5. Memeras ektrak jahe dan disaring 

6. Ektrak jahe siap digunakan 
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3.4.2. Prosedur Pembuatan Green Tea 

1. Memanaskan air sampai mendidih 

2. Menuangkan green tea dalam wadah dengan perbandingan 1:3 yaitu 1 

sendok makan green tea 30 ml air hangat dan disaring.  

3. Ektrak green tea siap digunakan  

 

3.4.3. Prosedur Pembuatan Ektrak Stroberi 

1. Menyiapkan stroberi yang dibeli dari Kota Batu 

2. Membersihkan stroberi dan di simpan dalam lemari pendingin 

3. Mengambil stroberi dari lemari pendingin dan di blender dengn 

perbandingan 1:1.200 yaitu 1 kg stroberi dan air 1.200 ml. 

4. Stroberi siap digunakan  

 

3.4.4. Prosedur Pembuatan Susu Pasteurisasi Aneka Rasa Herbal 

1. Mensterilkan semua alat yang akan digunakan dengan menggunakan 

alkohol 70 persen dan air panas.  

2. Mengisi air kedalam panci mesin pasteurisasi 

3. Mengambil susu dari tempat penampungan susu 

4. Memasukan susu kedalam mesin pasteurisasi yang sudah di sterilkan 

dengan air panas dan alkohol 70 persen. 

5. Memastikan alat pasteurisasi terhubung dengan listrik dan kompor gas 

6. Mengatur suhu pada mesin pasteurisasi yaitu dengan suhu 65˚C 

7. Menyalakan kompor gas dan mesin pasteurisasi sampai 30 menit 
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8. Mengecek suhu susu pasteurisasi dengan menggunakan thermometer dan 

setelah suhu mencapai 65˚C susu dikeluarkan dari mesin pasteurisasi  

9. Memasukan susu kedalam alat homogenisasi yang sudah di sterilkan  

10. Menyalakan alat homogenisasi sampai 15 menit 

11. Mengeluarkan susu dari alat homogenisasi 2,8 liter  susu kedalam panci 

setiap rasa jehe, green tea dan stroberi 

12. Mencampur dengan cara manual diatas api kompor kecil  

13. Memasukan air gula kedalam panci susu pasteurisasi kemudian aduk 

sampai rata 

14. Memasukan aneka rasa herbal jehe, green tea dan stroberi. 

 

3.5.  Metode Penelitian 

3.5.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 

yang terdiri dari dua faktor, faktor pertama adalah penambahan aneka rasa herbal 

dan faktor kedua adalah lama penyimpanan. Perlakuan terdiri dari 5 ulangan 

sehingga diperoleh 80 unit satuan percobaan. 

 

3.5.2. Perlakuan 

 Dalam penelitian ini digunakan perlakuan yaitu: 

Faktor I 

T0 : susu pasteurisasi tanpa rasa (kontrol) 0 persen 

T1 : susu pasteurisasi dengan penambahan  herbal jahe 18 persen 

T2 : susu pasteurisasi dengan penambahan herbal green tea 5 persen 

T3: susu pasteurisasi dengan penambahan herbal stroberi 24 persen 
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Fakto II 

P1  : susu pasteurisasi tanpa rasa, penyimpanan 1 hari 

P4 : susu pasteurisasi rasa herbal jahe, penyimpanan 4 hari 

P7 : susu pasteurisasi rasa herbal green tea penyimpanan 7 hari 

P10: susu pasteurisasi rasa herbal stroberi penyimpana 10 hari 

3.6. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini diolah dengan menggunakan 

analisis variansi (ANAVA). Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan aneka rasa herbal, jahe, green tea dan stroberi 

pada susu pasteurisasi dengan lama penyimpanan 1 hari, 4 hari, 7 hari dan 10 hari 

terhadap berat jenis dan kadar protein. 

3.7. Persiapan 

Persiapan penelitian dimulai sejak bulan Desember 2015, meliputi 

pembelian alat dan bahan penelitian, pembersihan alat-alat Laboratorium, 

penyiapan alat-alat Laboratorium dan penyiapan bahan-bahan yang akan 

digunakan untuk penelitian. 

3.8. Pelaksanaan 

 Penelitian  pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2016 dan penelitian  

kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Februari  sampai dengan 15 Maret 2016 yang bertempat 

di Laboratorium  KUBE PSP Maju Mapan Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. 


