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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan September – Desember 2015 di 

Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan Fakultas Peternakan dan Pertanian dan 

Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro, Semarang.  

3.1. Materi 

 Proses pembuatan yogurt bubuk diawali dengan pembuatan yogurt drink. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan yogurt drink adalah susu sapi segar yang 

didapat dari kandang sapi perah Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas 

Diponegoro, karagenan, starter bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus yang didapatkan dari Labotorium Kimia dan Gizi 

Pangan Universitas Diponegoro dalam bentuk bubuk, dan buah nangka. Nangka 

dan susu didapat dalam keadaan segar. Alat yang digunakan meliputi inkubator, 

autoclave, refrigerator, gelas beker, alumunium foil, vortex, petrifilm 3M™, 

stopwatch, pipa Ostwald, mikropipet, mikrotube, pH meter, juicer, texture 

analyzer CT-3 Brookfield, alat penepung dan pengering kabinet dengan range 

suhu 40-80˚C. 

3.2. Metode 

3.2.1. Pembuatan Ekstrak Buah Nangka 

Pembuatan ekstrak nangka dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah 

dilakukan oleh Azizah et al., (2013) dengan sedikit modifikasi. Sebanyak 500 g 
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nangka dilepaskan dari bijinya kemudian dipotong kecil-kecil dengan ukuran 

sekitar 2 cm. Nangka yang sudah dipotong kecil-kecil dimasukan ke dalam juicer 

dengan penambahan air sebanyak 1:1. Ekstrak dimasukkan ke dalam kontainer 

botol berukuran 500 ml kemudian disimpan di refrigerator 4˚C dan digunakan 

tidak lebih dari satu jam. Penambahan ekstrak buah nangka ke dalam yogurt drink 

sebanyak 5% (v/v). 

3.2.2. Pembuatan Starter 

Pembuatan yogurt diawali dengan pembuatan starter yogurt menggunakan 

bakteri L. bulgaricus dan S. thermophilus. Persiapan starter kerja dilakukan sesuai 

dengan prosedur yang telah dilakukan oleh Ranadheera et al. (2012) dengan 

sedikit modifikasi. Starter didapatkan dari Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan 

Universitas Diponegoro dalam bentuk bubuk. Pembuatan starter yaitu dengan 

penambahan 1,4 g pada 50 ml susu UHT dan kemudian dilakukan inkubasi pada 

suhu 42°C selama 6 jam untuk mendapatkan F1. Starter kerja didapatkan dari 

hasil peremajaan sebanyak 2 kali dari starter F1. Dengan demikian, starter kerja 

yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah starter F3. Penambahan starter 

bakteri ke dalam yogurt drink sebanyak 5% (v/v). 

3.2.3. Pembuatan Yogurt 

Pembuatan yogurt dilakukan dengan menyiapkan susu segar yang didapat 

dari peternakan sapi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro, 

susu dipasteurisasi dengan suhu 75
o
C selama 15-20 detik untuk membunuh 

bakteri patogen, 500 ml susu pasteurisasi ditambahkan dengan 5% starter bakteri, 
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kemudian inkubasi susu pada inkubator pada suhu 42
o
 C selama 6 jam (Allgeyer 

et al., 2010). Penambahan ekstrak buah nangka dilakukan pada jam ke-3, setelah 

itu dilanjutkan inkubasi yogurt selama 3 jam sehingga total untuk inkubasi yogurt 

adalah 6 jam. Setelah yogurt drink selesai diinkubasi lalu disimpan dalam lemari 

pendingin untuk menghentikan proses fermentasi, minimal 15 menit. Setelah 

menjadi yogurt dilakukan penambahan karagenan yang didapat dari Fakultas Ilmu 

Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro sebanyak 1%, 2%, 3% (b/v) dan 

kemudian dihomogenisasi secara manual dan perlahan.  

3.2.4. Pengeringan Yogurt 

Proses pengeringan yogurt dilakukan setelah proses inkubasi selama 6 jam. 

Yogurt bubuk dikeringkan dengan pengering kabinet dan menggunakan nampan 

untuk tempat pengeringan yang memiliki luas penampang yang lebar 30x28 cm, 

dengan luas penampang yang cukup besar diharapkan dapat mempersingkat waktu 

pengeringan. Pengeringan yogurt dilakukan pada suhu 50
o
C selama ±24 jam. 

Setelah kadar air yogurt berkurang dan kering, yogurt disimpan dalam tempat 

yang kedap udara lalu dilakukan penepungan dengan Beaterbar miller Maksindo 

FCT-Z300 selama 45 detik. Yogurt bubuk yang telah mengalami proses 

penepungan kemudian disimpan menggunakan plastik vakum Food Saver 

Compact II-Vac 550 untuk menjaga kualitas, kelembaban dan kontaminasi silang 

dari lingkungan luar. Yogurt bubuk yang telah dikemas kemudian disimpan dalam 

lemari pendingin. 
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3.2.5. Rehidrasi Yogurt 

Pengujian variabel dilakukan dengan penepungan yogurt setelah 

dikeringkan dan menrehidrasi yogurt bubuk terlebih dahulu. Prinsip rehidrasi 

adalah mengembalikan dalam bentuk semula dengan jumlah padatan dan zat 

gizinya yang sama. Rehidrasi dilakukan dengan 10 g yogurt bubuk ditambahkan 

90 ml aquades sehingga mendapatkan 100 ml rehydrated yogurt. Yogurt yang 

telah direhidrasi berbentuk seperti yogurt drink dan siap dilakukan pengujian. 

Diagram alir pembuatan yogurt bubuk terdapat pada Lampiran 1.  

3.2.6. Uji Viskositas 

Pengukuran sifat fisik berupa viskositas atau kekentalan dilakukan sesuai 

metode Sutiah et al. (2008). Pengujian viskositas dapat diukur dengan alat 

viskosimeter Ostwald dan satuan yang digunakan adalah “centi poise” (cP). 

Viskositas dapat dihitung dengan cara rehidrasi yogurt terlebih dahulu yaitu 10g 

yogurt bubuk dan ditambahkan 90 ml aquades kemudian menghitung viskositas 

dengan rumus: 

Viskositas = (ρ yogurt) t yogurt x Ƞ air 

      (ρ air) t air  

 

Dimana ρ yogurt = m’ – m 

  v  

 

Keterangan : 

m  = massa piknometer kosong (g) 

m’  = massa piknometer + yogurt (g) 

v  = volume piknometer (ml) 

Ƞ air = viskositas air (1,0 cP) 

ρ yogurt = berat jenis yogurt (g/ml) 

t yogurt = waktu alir yogurt (detik) 

ρ air = berat jenis air (1,0 g/ml) 

t air = waktu alir air (detik) 
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3.2.7. Uji Nilai pH  

 Pengujian nilai pH menggunakan pH meter, pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui jumlah ion hidrogen pada yogurt. Cara penyiapan bahan yaitu dengan 

10 g yogurt bubuk ditambahkan 90 ml aquades. pH meter dikalibrasi dengan 

larutan buffer pada pH 4 dan 7. Menurut Marshall (1987) terbentuknya asam 

laktat menyebabkan yogurt memiliki rasa asam dan pH antara 3,8-4,6 berbentuk 

semi solid. Nilai pH yogurt akan mempengaruhi rasa pada yogurt, apabila nilai pH 

semakin rendah maka yogurt yang dihasilkan akan semakin asam. 

3.2.8. Uji Adhesifitas 

 Pengujian adhesifitas dilakukan dengan menggunakan alat texture 

analyzer. Prinsip dari pengujian adhesifitas adalah yogurt bubuk direhidrasi 

kemudian dilakukan pengujian dengan alat texture analyzer untuk mengetahui 

nilai dari adhesifitas dari yogurt bubuk (Untoro et al., 2012). Prosedur pengujian 

adhesifitas adalah pertama menyalakan alat tekstur analisis, memasang probe jenis 

spherical (bulat dari bahan stainless) pada alat tekstur analisis, mengatur 

pengujian dengan memilih mode TPA dan mengatur triger 0,5 g, deformation 10 

mm dan speed 0,5 mm/s, menyiapkan sampel dengan menimbang bubuk yogurt 

sebanyak 10 g yang dilarutkan dengan aquades 90 ml, meletakkan sampel dalam 

beker glass yang kemudian diletakkan pada meja sampel tepat dibawah probe. 

Perhitungan dimulai dengan menekan tombol start, menunggu mesin berjalan 

sampai akhirnya mesin berhenti dengan sendirinya. Hasil yang tampil pada 

display kemudian dicatat sebagai hasil dari pengujian. 
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3.2.9. Viabilitas BAL 

Pengujian viabilitas BAL dilakukan metode petrifilm dan dihitung zona 

merah muda yang muncul pada petrifilm (Wendy et al., 2003). Pengujian 

viabilitas BAL dilaksanakan dengan melakukan serial dilusi sebanyak 6 kali 

dengan menggunakan aquades steril. Serial dilusi tersebut digunakan sampel 

sebanyak 100 µl yang dilarutkan dalam aquades steril sebanyak 900 µl. Dari 

dilusi yang terakhir diambil 100 µl kemudian sampel diletakkan tepat ditengah 

petrifilm, lalu ditekan menggunakan pencetak bentuk lingkaran untuk menjaga 

hingga terfokus di dalam lingkaran tersebut. Setelah selesai lalu dimasukkan 

kedalam inkubator suhu 30°C selama 48 jam. Perhitungan koloni dengan 

menghitung zona merah muda yang muncul pada petrifilm.  

3.2.10. Rancangan Percobaan 

Penelitian dirancang dengan Split Plot, yang terdiri dari main plot yaitu 

penambahan ekstrak buah nangka dan tanpa penambahan ekstrak buah nangka, 

serta sub plot yaitu perlakuan penambahan karagenan T1, T2, dan T3, yaitu 

masing-masing sebanyak 1, 2, dan 3% (b/v). Masing-masing perlakuan dilakukan 

ulangan sebanyak 4 kali sehingga terdapat 24 unit percobaan.  

Model matematika rancangan percobaan yang digunakan adalah : 

 Yij = µ + τI + εij 

Keterangan : 

 Yij : hasil pengamatan dari perlakuan dan ulangan ke-j 

 µ    : nilai tengah seluruh perlakuan 

 τI   : pengaruh perlakuan ke-i 

 εij  : pengaruh galat yang timbul pada perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 

 i     : perlakuan (1,2,3,4,5,6) 

 j     : ulangan (1,2,3,4) 
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 Hipotesis yang digunakan dalam pengujian viskositas, nilai pH, 

adhesifitas, dan viabilitas BAL tersaji dibawah ini : 

H0 : Dengan penambahan ekstrak buah nangka dan tanpa penambahan ekstrak 

buah nangka tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap viskositas, nilai 

pH, adhesifitas, dan viabilitas BAL. 

H1  : Dengan penambahan ekstrak buah nangka dan tanpa penambahan ekstrak 

buah nangka terdapat pengaruh perlakuan terhadap viskositas, nilai pH, 

adhesifitas, dan viabilitas BAL. 

 

Kriteria pengujian analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

F hitung < F tabel = H0 diterima dan H1 ditolak 

F hitung ≥ F tabel = H0 ditolak dan H1 diterima 

3.2.11. Analisis Data 

 Data hasil uji viskositas, nilai pH, adhesifitas dan viabilitas BAL dianalisis 

statistik dengan Anova. Apabila hasil uji Anova signifikan, maka dilakukan uji 

lanjut Duncan (Gomez dan Gomez, 1995). Pengujian ini diuji pada selang 

kepercayaan 5%. 

 

 

 

 

 


