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III.METODE PENELITIAN 

 

A. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang digunakan yaitu sarung tangan, pisau, baskom, gelas 

beaker, sendok, hotplate, pH meter, dan botol steril 

Bahan-bahan yang digunakan yaitu jahe, susu sapi segar , dan air serta 

bahan-bahan kimia yang digunakan dalam pengujian. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan 

September 2019 di Laboratorium PT.Nutrifood Indonesia Plant Sentul Bogor. 

C. Metode Penelitian 

1. Tahap Preparasi 

Pada tahap preparasi dilakukan pembuatan sari jahe, terlebih dahulu 

dilakukan penyortiran jahe yang akan digunakan, jahe yang baik digunakan 

adalah jahe yang berumur 10 bulan/ukuran rimpang dari masing-masing jahe 

seragam paska panen oleh petani jahe, lalu dilakukan pengupasan dan 

pencucian dan dipisahkan dari kulit jahe, setelah itu dilakukan pemarutan 

daging jahe menggunakan parutan sampai benar-benar halus dan dilakukan 

proses pemerasan jahe, sari jahe dan ampas dipisahkan, sari jahe bisa 

digunakan untuk pencampuran dengan susu sapi. Diagram alir pembuatan sari 

jahe dapat dilihat pada Gambar 1. 

2. Tahap Pencampuran 

Pada penelitian ini dilakukan pencampuran susu sapi segar dengan 

beberapa konsentrasi sari jahe yaitu (0%, 3,5%, 4,5% dan 5,5%) dan disimpan 

didalam ruang pendingin atau refrigerator chiller dengan suhu -4 selama waktu 

penyimpanan yang berbeda yaitu 24 jam, 48 jam dan 72 jam. Mekanisme 

pencampuran susu dengan sari jahe dapat dilihat pada Gambar 2. Masing- 

masing susu sapi yang sudah ditambahkan konsentrasi sari jahe emprit dan 

akan dilakukan uji fisik (pH), uji kimia (Kadar protein), uji mikrobiologi 

(TPC/Total Plate Count) dan uji mutu sensori (Hedonik) terpilih. 
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Rancangan perlakuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Pencampuran susu sapi dengan sari jahe dilakukan dengan 2 kali ulangan. 

Tabel 2. Rancangan Perlakuan 
 

  Lama Waktu Penyimpanan (B)  
 

(A) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram alir pembuatan sari jahe 

(Lathifah, 2016) 

Konsentrasi Sari Jahe B1 

24 jam 

B2 

48 jam 

B3 

72 jam 

A1 3,5(%) A1B1 A1B2  A1B3 

A2 4,5(%) A2B1 A2B2  A2B3 

A3 5,5(%) A3B1 A3B2  A3B3 

   
Jahe 

   

  Pengupasan  Kulit  
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  Penirisan  Air Kotor  
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Gambar 2. Diagram Alir Pasteurisasi Susu Sapi dengan Penambahan Sari Jahe 

Emprit (Modifikasi Lathifah, 2016) 

Susu sapi 

Pencampuran 

T=25°C, t=15 Detik 

 

 
Susu sapi jahe 

Pengemasan 

 
Sari jahe 

A0  : 0% 

A1  : 3,5% 

A2  : 4,5% 
A3  : 5,5% 

Botol 

Sterilisasi 

T=121°C, t=30 Menit 

Pasteurisasi 

T=72°C, t=15 Detik 
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Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + ɛijk 

D. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial yang terdiri dari 2 faktor yaitu 

konsentrasi sari jahe dan lama waktu penyimpanan. Faktor pertama yaitu 

konsentrasi sari jahe terdiri dari tiga taraf dan faktor kedua yaitu lama waktu 

penyimpanan terdiri dari tiga taraf dengan dua kali ulangan. 

Faktor A (Konsentrasi Sari Jahe) = A1 (3,5%), A2 (4,5%), A3 (5,5%) 

Faktor B (Lama Waktu Penyimpanan) = B1 (24 jam), B2 (48 jam), B3 (72 jam) 

Model matematika yang digunakan adalah 

Keterangan 
 

Yijk = 
Pengamatan pada pengaruh lama penyimpanan ke-i, konsentrasi 
sari jahe ke-j, dan ulangan ke-k 

µ = Rataan umum 
αi = Pengaruh konsentrasi sari jahe ke-i 
βj = Pengaruh waktu lama penyimpanan ke-j 

(αβ)ij = 
Komponen interaksi antara konsentrasi sari jahe n-i dan lama 
waktu penyimpanan ke-j 

ɛijk = 
Pengaruh acak konsentrasi sari jahe ke-i, lama waktu penyimpanan 
ke-j, dan ulangan ke-k 

I = 1,2,3 
J = 1,2,3 
K = 1,2 

E. Analisis Produk 

Susu pasteurisasi yang sudah ditambahkan dengan konsentrasi sari jahe 

emprit dan disimpan sesuai dengan lama waktu penyimpanan, lalu dilakukan 

uji mutu susu pasteurisasi, susu yang sudah ditambahkan dengan konsentr asi 

sari jahe akan dilakukan pengujian fisik derajat keasaman/pH (pH meter), uji 

mikrobiologi TPC (Total Plate Count) dan susu pasteurisasi dan perlakuan 

yang terpilih akan di uji mutu sensori hedonik dan uji kimia kadar protein. 

F. Prosedur Analisis 

1. Uji Organoleptik 

Uji organoleptik adalah cara mengukur, menilai atau menguji mutu 

komoditas dengan menggunakan kepekaan alat indra manusia, yaitu mata, 

hidung, mulut, dan ujung jari tangan. Uji organoleptik juga disebut pengukuran 
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subjektif karena didasarkan pada respon subjektif manusia sebagai alat ukur 

(Soekarto, 1990). Untuk melaksanakan penelitian organoleptik diperlukan 

panel. Dalam penilaian suatu mutu atau analisis sifat-sifat sensori suatu 

komoditi,panel bertindak sebagai instrument atau alat. Panel ini terdiri dari 

orang atau kelompok yang bertugas menilai sifat atau mutu komoditi 

berdasarkan kesan subjektif. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis 

(Abdat, 2017). 

Uji organoleptik yang digunakan pada penelitian yaitu uji mutu sensori 

rating hedonik. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesukaan panelis 

dan karakteristik produk (warna, aroma dan rasa) dengan menggunakan 35 

panelis yang merupakan panelis semi terlatih. 

2. Analisis Kadar Protein (AOAC, 1990) 

Penetapan kadar protein dengan cara makro kjeldahl (AOAC, 1990). 

Ditimbang sebanyak 0,5-1,0 gram bahan yang telah dihaluskan dan dimasukan 

kedalam labu kjeldahl, tambahkan 10 gram K2S atau Na2SO4 anhidrat, dan 10- 

15 mL H2SO4 pekat. Lalu distruksi sukar dilakukan perlu ditambah 0,1-0,3 

gram CuSO4 dan gojok. Kemudian dilakukan distruksi diatas pemanas listrik 

dalam lemari asam, mula-mula dengan api kecil, setelah asap hilang api 

dibesarkan, pemanasan diakhiri setelah cairan menjadi jernih dan tidak 

berwarna lagi. Dibuat perlakuan blanko, yaitu seperti perlakuan diatas tanpa 

contoh. Setelah dingin tambahkan kedalam labu kjeldhal aquades 100 mL, 

serta larutan NaOH 45% sampai cairan bersifat basis, pasanglah labu kjeldahl 

dengan segera pada alat distilasi. Panaskan labu kjeldahl sampai ammonia 

menguap semua, distilat ditampung dalam erlenmayer berisi 25 mL HCl 0,1 N 

yang sudah diberi indikator phenolptalein 1% beberapa tetes. Distilasi diakhiri 

setelah distilat tertampung sebanyak 150 mL atau setelah distilat yang keluar 

tak bersifat basis. Kelebihan HCl 0,1 N dalam distilat dititrasi dengan larutan 

basa standar (Larutan NaOH 0,1 N) 

Penentuan kadar protein dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

%N = (VA-VB) x N NaOH x 14,007 x 6,25 x 100%  

W x 1000 
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Keterangan : 

VA : ml NaOH untuk titrasi FK : 6,25 

VB : ml NaOH untuk titrasi blangko W : berat sampel 

N  : normalitas NaOH ArN : 14,007 

3. Nilai pH (AOAC, 1995) 

Sebanyak 20-50 mL sampel langsung diukur nilai pH-nya dengan 

menggunakan pH Meter. Sebelum digunakan, pH meter harus dikalibrasi 

terlebih dahulu dengan larutan buffer pH 4.0 dan pH 7.0 

4. Uji Mikrobiologi TPC (Total Plate Count) 

Pengujian jumlah bakteri starter dimulai dari homogenisasi sampel, 

dimana 50 g sampel dimasukkan ke dalam erlenmeyer yang telah berisi 450 

mL larutan pengencer sehingga diperoleh pengenceran 1:10. Lalu kocok 

sampai dengan homogen. 

Setelah itu lakukan pengenceran lanjutan dari tingkat pengenceran 10
-3

 

sampai dengan 10
-5

 dan pipet masing-masing pengenceran ke dalam cawan 

petri steril secara duplo. Tuangkan 12 – 15 mL media SPC/NA yang masih cair 

dengan suhu (45 ± 1 
o
C) ke dalam masing-masing cawan petri. Goyangkan 

cawan petri dengan hati-hati (putar dan goyang ke depan, ke belakang, ke 

kanan dan ke kiri) sehingga contoh dan pembenihan tercampur merata dan 

memadat. Setelah itu biarkan media agar memadat, lalu inkubasi dengan posisi 

cawan terbalik pada suhu 35
o
C selama 3 hari atau suhu 30

o
C selama 5 hari, 

catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan petri setelah masa inkubasi 

selesai. 

Jumlah bakteri starter (koloni/g) = n x F 

Keterangan : 

n = rata-rata koloni dari dua cawan petri dari satu pengenceran, 

dinyatakan dengan koloni/g 

F = faktor pengenceran dari rata-rata koloni yang dipakai 
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G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan program SPSS 21 untuk mengetahui pengaruh konsentrasi jahe 

empritdan lama penyimpanan terhadap karakteristik fisiko-kimia dan 

mikrobiologi dari susu pasteurisasi. Uji statistik yang digunakan pada uji 

mikrobiologi dan uji fisik yaitu dengan uji sidik ragam (ANOVA) untuk 

mengetahui perlakuan yang digunakan dalam penelitian berpengaruh  nyata 

atau tidak. Jika nilai p<0,05 maka perlakuan dinyatakan berpengaruh nyata 

terhadap karakteristik fisiko-kimia dan mikrobiologi dari susu pasteurisasi. 

Jika perlakuan berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan uji Duncan 

Multiple Range Test (DMRT) untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan 

(perlakuan mana yang berbeda nyata). 


