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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan April – Mei 2016  bertempat di 

Laboratorium Peternakan Universiatas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Materi Penelitian 

Bahan baku yang digunakan adalah susu sapi segar yang diperoleh dari 

peternakan sapi perah di daerah Pujon, bahan gelatin dari kulit kelinci di produksi 

sendiri oleh mahasiswa, sedangan kulit kelinci diperoleh dari peternak di Batu. 

Starter atau bakteri Lactobacillus Bulgaricus dan Streptococus Thermophilus 

yang diperoleh dari pembelian lewat online shop. 

3.2.2 Alat Penelitian 

Alat – alat yang digunakan dalam dalam pembuatan yogurt adalah pemanas, 

wadah gelas, gelas ukur, pipet volume, pengaduk, panci stainlees steel, kompor 

gas, tabung gas, thermometer, inkubator, gelas ukur, buret, erlenmayer pipe, dan 

cup sealer untuk pengemasan sedangkan alat untuk pengukuran pH adalah pH 

meter. 

3.3 Batasan Variable dan Cara Pengamatan 

Batasan variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu 

penambahan gelatin kulit kelinci, sedangkan variabel terikat terdiri dari  pH dan 

uji Organoleptik  yoghurt. 



 
 

 
 

Adapun batasan variabel yang dimaksud diantaranya adalah: 

1. pH  adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan 

sebagai kologaritma aktivitasion hidrogen (H+) yang terlarut (Budiyanto, 

2005). 

2. Pengujian organoleptik disebut penilaian indera atau penilaian sensorik 

merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera 

manusia untuk menilai kesukaan dari  tekstur, warna,  aroma dan  rasa 

suatu produk yoghurt yang telah ditambah gelatin kulit kelinci.    

Adapun cara pengamatan pH dan uji organoleptik  adalah  sebagai 

berikut: 

1. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH meter. Alat pH meter 

distandarisasi terlebih dahulu dengan buffer untuk pH 4 dan pH 7sesuai 

kisaran pH yoghurt. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda 

pH meter ke dalam 10 ml sampel (AOAC, 1995). 

2. Uji organoleptik dengan metode hedonik dilakukan untuk memperoleh 

yoghurt  paling disukai pada pemberian kosentrasi gelatin yang berbeda. 

Uji organoleptik dilakukan menurut (Soekarto, 2002).  Uji hedonik diikuti 

oleh 15 panelis terlatih (trained panel). Perhitungan statistik uji rating 

menggunakan uji ANOVA–Duncan. Bentuk form yang digunakan selama 

uji organoleptik dapat dilihat pada Lampiran 6. Parameter yang diujikan 

meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Data yang diperoleh dalam uji 

organoleptik, kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS 16.0 
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sehingga dapat diperoleh formula yang memiliki tingkat kesukaan yang 

paling disukai oleh konsumen. Skala yang digunakan dalam uji 

organoleptik  menggunakan skala 1–5. Dengan keterangan skala 1 = 

sangat tidak suka; 2 = tidak suka; 3 = netral; 4 = suka; dan 5 = sangat suka. 

Sedangkan untuk pengujian tekstur menggunakan skala 1 – 5. Dengan 

keterangan skala 1= sangat kasar; 2= kasar; 3=normal; 4; lembut dan 5= 

sangat lembut. 

1.4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dilakukan dengan percobaan  dengan 

menggunakan  Rancangan Acak Lengkap (RAL), perlakuan dengan penambahan 

konsentrasi pemberian gelatin kulit kelinci 0, 1%, 2%, 3%, dan 4% dari volume 

susu segar (w/v) (Water per Volume) 

3.4.1 Rancangan percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan perlakuan pemberian kosentrasi 

penambahan gelatin kulit kelinci. Masing – masing perlakuan dilakukan 5 kali 

ulangan. 

3.4.2 Perlakuan 

Perlakuan yang diberikan yaitu:  

P0 = Tanpa penambahan gelatin kulit kelinci .  

P1 = Penambahan gelatin kulit kelinci 1% dari volume susu segar (w/v).  

P2 = Penambahan gelatin kulit kelinci 2% dari volume susu segar (w/v).  

P3 = Penambahan gelatin kulit kelinci 3% dari volume susu segar (w/v).  



 
 

 
 

P4 = Penambahan gelatin kulit kelinci 4% dari volume susu segar (w/v).  

3.5. Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANAVA. Apabila terdapat 

perbedaan nyata antar perlakuan, dilanjutkan dengan uji  Duncan’s Multiple 

Range Test (Steel dan Torrie 1991). Perubahan yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah pH dan Uji Organoleptik. 

3.6. Alur penelitian 

3.6.1 Proses Pembuatan Gelatin Kulit Kelinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pembuatan Gelatin Kulit Kelinci 

Sumber : (Budiyanto, 2005) 

Kulit Kelinci 

Perendaman kapur 2 %  dari berat kulit 

Buang Bulu, lemak, sisa kotoran dan dicuci aquadesh 

Kulit di potong kecil kecil ukuran 2 X 4 cm 

Direndam as asetat 5 %(v/v) direndam 48 jam suhu 28°C dan dicuci aquadesh 

Kulit diekstrak 
kulit : aquadesh = 1 : 3 pada suhu 60ºC ± 3ºC, selama 3 jam 

Pengeringan dengan oven, suhu 50ºC selama 48 jam 

Disaring dengan kain saringan 

Penepungan gelatin 

 

 



 
 

 
 

3.6.2 Pembuatan Yoghurt Gelatin Kulit Kelinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses Pembuatan Yoghurt Gelatin Kulit Kelinci  

Susu segar  

Kosentrasi gelatin(w/v) 
0%, 1%, 2%, 3%, dan 4% 

Pasteurisasi  72° C selama 15 menit  

Pendinginan 40–43° C  

Inokulasi stater 2,5 % (w/v)  

Inkubasi 43° C selama 24 jam 

Uji pH & Organoleptik 



 
 

 
 

3.6.3 Pembuatan Inokulasi Starter Yoghurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Proses Pembuatan Starter Bakteri 

Sumber : (Budiyanto, 2005). 

 

 

Bubuk Starter 3,5 g 

Air steril 25 ml 

Inkubator 12 jam dengan suhu 41oC 

Menambahkan susu segar 500 ml 

Inkubasi 6 jam dengan suhu 41oC 

Biakan stater yoghurt 

 
                                Yoghurt Susu Sapi 


