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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2016 - Januari 2017. 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Gizi Pangan, Fakultas 

Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1. Materi 

Materi yang digunakan adalah susu sapi yang didapat dari Laboratorium 

Ternak Perah, rennet bubuk, aquades, asam sitrat, garam dapur dan bunga rosella 

yang didapat dari UMKM Rosella Desa Kebon Agung, Blitar. Peralatan yang 

digunakan adalah panci, kompor, pengaduk, timbangan analitik, termometer, 

oven, desikator, gelas beker, gelas ukur, erlenmeyer, ayakan 60 mesh, kain saring, 

blender, sendok, plastik wrap, refrigerator, pH meter, Texture Analyzer TA-TX 

Plus dan kuisioner. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini terdiri desain percobaan, tahapan penelitian, 

pengujian parameter dan analisis data. Metode tersebut saling berkaitan satu sama 

lain dan dilakukan secara berurutan. Desain percobaan dilakukan untuk 

mendapatkan tahapan penelitian yang sesuai. Tahapan penelitian dan pengujian 

parameter  dilaksanakan untuk mengetahui hasil data yang selanjutnya dilakukan 

analisis data.  
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3.2.1. Desain Percobaan 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksperimental dengan 

desain Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan yang diberikan adalah variasi 

konsentrasi ekstrak bunga rosella yaitu 2,5%; 5%; 7,5%; 10% dan 0% sebagai 

kontrol. Masing-masing perlakuan segar dengan ekstrak bunga rosella dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Desain Penelitian Pembuatan Keju Segar Ekstrak Bunga Rosella 

Ulangan 

(U) 

Perlakuan Penambahan Ekstrak Bunga Rosella  

T0 T1 T2 T3 T4 

1 T0U1 T1U1 T2U1 T3U1 T4U1 

2 T0U2 T1U2 T2U2 T3U2 T4U2 

3 T0U3 T1U3 T2U3 T3U3 T4U3 

4 T0U4 T1U4 T2U4 T3U4 T4U4 

Keterangan: 

T0 : Tanpa penambahan ekstrak bunga rosella  U1 : Ulangan ke-1 

T1 : Penambahan ekstrak bunga rosella 2,5% (v/v) U2 : Ulangan ke-2 

T2 : Penambahan ekstrak bunga rosella 5% (v/v) U3 : Ulangan ke-3 

T3 : Penambahan ekstrak bunga rosella 7,5% (v/v) U4 : Ulangan ke-4 

T4 : Penambahan ekstrak bunga rosella 10% (v/v) 

 

Model matematis rancangan percobaan yang diterapkan adalah: 

Yij = µ + α i + ∑ij 

Keterangan: 

Yij = Angka pengamatan dari perlakuan ke-i (1,2,3,4,5) dan ulangan ke-j 

(1,2,3,4) 

µ  = Nilai tengah perlakuan 

a = Pengaruh perlakuan ke-i (1,2,3,4,5) 

∑ij  = Pengaruh galat substitusi perlakuan ke-i (1,2,3,4,5) dan ulangan ke-j  

(1,2,3,4) 
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Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H0  : Tidak terdapat pengaruh konsentrasi ekstrak bunga rosella  terhadap  

rendemen, nilai pH, tekstur dan sifat hedonik keju segar. 

H1  : Sekurang-kurangnya terdapat satu pengaruh konsentrasi ekstrak bunga 

rosella terhadap rendemen, nilai pH, tekstur dan sifat hedonik keju segar. 

Hipotesis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0  : μ1=μ2=μ3=μ4=μ5 

H1  : μ1≠μ2≠μ3≠μ4≠μ5, atau setidaknya terdapat satu perbedaan nilai tengah 

(μ) 

 

3.2.2. Tahapan Penelitian 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian terdiri dari dua tahap. Tahap 

pertama diawali dengan pembuatan ekstrak bunga rosella. Tahap selanjutnya 

dengan melakukan pembuatan keju segar dengan penambahan ekstrak bunga 

rosella sesuai dengan konsentrasi yang sudah ditentukan. 

 

a. Tahapan Pembuatan Ekstrak Bunga Rosella 

Tahap pertama bunga rosella segar dikeringkan lalu dihaluskan sampai 

berbentuk serbuk, diayak dengan menggunakan ayakan 60 mesh. Serbuk bunga 

rosella dilarutkan dalam air dengan perbandingan 20 g : 100 ml dan dipasteurisasi 

pada suhu 63-65
o
C selama 30 menit. Larutan rosella kemudian disaring untuk 
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diambil cairan ekstraknya (Tsai et al., 2002). Proses pembuatan ekstrak bunga 

rosella dapat dilihat pada Ilustrasi 1.  

 

 

  

Bunga Rosella kering 

Pemotongan dan penggilingan 

Penyaringan 60 mesh 

Pelarutan rosella dalam air (0,2 g/ml) 

Pasteurisasi 

(63-65
o
C, 30menit) 

 

Ekstrak bunga 

rosella 

Ilustrasi 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Ekstrak Bunga Rosella 

       (Tsai et al,. 2002) 

Pendinginan  

(30ºC, 1 jam) 

( 
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b. Tahapan Pembuatan Keju Segar 

Prosedur pembuatan keju segar pada penelitian ini menggunakan metode 

yang dilakukan Jamilatun et al. (2012). Pembuatan keju segar diawali dengan 

pasteurisasi susu sapi segar sampai suhu 70˚C selama 30 detik. Susu didinginkan 

sampai suhu mencapai 30˚C. Susu dipindahkan ke dalam wadah transparan yang 

telah disterilkan kemudian ditimbang sebagai berat awal. Susu ditambahkan 

ekstrak bunga rosella sesuai konsentrasi perlakuan masing-masing lalu diaduk 

selama 1 menit. Rennet yang telah diencerkan dalam aquades kemudian 

ditambahkan ke dalam susu. Susu dibiarkan selama 1 jam sampai terjadi 

penggumpalan kasein (curding). Curd yang terbentuk dipotong dadu 

menggunakan pisau kemudian dibiarkan selama 1 jam. Curd dipisahkan dari whey 

dengan menggunakan kain saring. Curd dimasukkan dalam kain saring dan 

dibiarkan whey menetes melalui pori-pori selama 6-8 jam. Curd dilakukan 

pengepresan untuk mengurangi air yang masih terkandung di dalamnya. Hasil 

yang diperoleh yaitu gumpalan curd yang padat.  

Bakal keju yang terbentuk kemudian dilakukan penggaraman. 

Penggaraman keju segar dilakukan dengan menambahkan NaCl 3% diseluruh 

permukaan curd. Penggaraman dilakukan sebagai bahan pengawet sekaligus 

membentuk rasa keju segar. Masing - masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. 

Parameter yang diuji yaitu rendemen, nilai pH, tekstur dan mutu hedonik. 

Diagram alir pembuatan keju segar dapat dilihat pada Ilustrasi 2. 
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Ilustrasi 2. Proses Pembuatan Keju Segar dengan Modifikasi (Jamilatun et al., 2012) 
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Pendinginan, 30˚C 

Pengasaman 

Penggumpalan 

Penyaringan 

Pengepresan 

Penambahan NaCl 3 % 

Keju segar 

Analisis: 

Rendemen, nilai pH, 

tekstur, hedonik 
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3.2.3. Pengujian Parameter  

Pengujian parameter yang dilakukan pada keju segar adalah total 

rendemen, nilai pH, tekstur, dan uji hedonik. Uji-uji tersebut disajikan sebagai 

berikut. 

 

a. Rendemen 

Rendemen adalah rasio antara keju yang terbentuk dengan susu yang 

digunakan sebagai bahan dasar (Daulay, 1991). Pengujian rendemen dilakukan 

dengan menghitung efisiensi keju yang dihasilkan. Rendemen keju segar 

diperoleh dengan rumus: 

   endemen=
 

a
 100  

Keterangan:  a = berat produk susu yang digunakan (gram) 

  b = berat keju yang terbentuk (gram) 

 

b. Nilai pH 

Pengujian pH menggunakan pH meter berdasarkan metode dari 

Sudarmadji et al. (1997). Sampel ditimbang 5 g lalu dimasukkan ke dalam 25 ml 

aquades dan dihomogenkan. Ditambahkan aquades hingga 50 ml lalu diaduk 

merata. Larutan diukur pHnya dengan pH meter yang sudah distandarisasi. Nilai 

pH langsung dapat diketahui dengan membaca angka yang ditunjukkan stabil 

pada pH meter. 
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c. Tekstur 

Tekstur berkaitan dengan kekerasan, kelunakan, dan kerenyahan suatu 

produk. Pengukuran tekstur keju dapat dilakukan dengan alat Texture Analyzer 

TA-TXPlus. Prinsip kerja texture analyzer adalah daya tahan produk oleh adanya 

gaya tekan dari alat atau kemampuan kembalinya bahan pangan yang ditekan ke 

kondisi awal setelah beban tekanan dihilangkan (Estiningtyas dan Rustanti, 2014). 

Prosedur pengujian tekstur keju menurut Untoro et al. (2012) adalah sampel 

dipotong kubus dengan ukuran sisi 3 cm. Jarum penusuk sampel (probe) dipasang 

dan diatur posisinya kemudian alat dinyalakan dan dipastikan bahwa nilai yang 

ada pada monitor nol. Pilih menu strart test sehingga probe bergerak menusuk 

sampel, pengujian selesai apabila probe kembli ke posisi semula. Hasil pengujian 

dapat terlihat dalam bentuk grafik dan nilai (angka). 

 

d. Uji Hedonik 

Uji hedonik dilakukan oleh 25 orang panelis agak terlatih dengan 

parameter uji adalah rasa, warna, dan aroma. Produk diberi kode berbeda dengan 

ukuran yang sama kemudian diletakkan pada cup bening. Pengujian dilakukan 

pada suhu ruang dan memakai bilik-bilik untuk setiap panelis. Panelis berkumur 

dengan air mineral setelah mencicipi setiap sampel. Panelis juga diberikan 

formulir penilaian dan petunjuk tentang pengisian formulir yang tepat (Junilgaard 

et al., 1999). Penilaian hedonik dinyatakan dengan angka, mulai dari angka 1 

(sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (biasa), 4 (suka), 5 (sangat suka) (Suradi, 

2007). Formulir hedonik keju segar terdapat pada Lampiran 1. 
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3.2.4. Analisis Data 

Data hasil pengukuran rendemen, nilai pH, tekstur yang diperoleh, 

ditabulasi serta dianalisis dengan menggunakan Anova (Analysis of Varian) dan 

apabila terdapat perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan Uji Wilayah Ganda 

Duncan pada taraf 5% (Gomez dan Gomez, 1995). Data hasil pengujian hedonik 

meliputi rasa, warna, dan aroma ditabulasi dan dianalisis menggunakan uji 

Kruskal-Wallis pada taraf 5% kemudian apabila ada pengaruh yang signifikan 

maka diuji lanjut dengan uji Man Whitney (Kartika, 1988). 

  


