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BAB III 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – Desember 2018 di 

Laboratorium Rekayasa Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Peternakan dan 

Pertanian Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

3.1.   Materi 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu susu sapi segar yang 

diperoleh dari Kelompok Tani Ternak Rejeki Lumintu, Desa Sumurejo, Gunung 

Pati, Semarang, kefir grains, plastik wrap, aluminium foil, kapas, larutan garam 

fisiologis 0,85%, MRSA, dan aquades. Alat-alat yang digunakan adalah gelas ukur, 

sendok, thermometer, saringan, hand refraktometer, erlenmeyer, panci masak, 

kompor, pipet tetes, tabung reaksi, gelas beker, timbangan analitik, autoklaf, 

laminar, pH meter dan cawan petri. 

 

3.2.   Metode  

 

Metode penelitian meliputi perancangan desain penelitian, pelaksanaan 

penelitian, uji parameter, dan analisis data yang diperoleh dari hasil percobaan. 

 

3.2.1. Rancangan Penelitian 

 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan perlakuan variasi konsentrasi starter bibit praktis yang 
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meliputi T0 = kontrol 5% grains kefir dari 1 bagian susu sapi, T1 = 1 bagian bibit 

praktis dengan 6 bagian susu sapi, T2 = 1 bagian bibit praktis dengan 7 bagian susu 

sapi, T3 = 1 bagian bibit praktis dengan 8 bagian susu sapi dan T4 = 1 bagian bibit 

praktis dengan 9 bagian susu sapi dengan masing-masing perlakuan mendapat 4 

kali pengulangan. Desain penelitian kefir dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Desain Analisis Kefir Optima bibit praktis 

Ulangan (U) 
Perlakuan Variasi Konsentrasi bibit praktis 

T1 T2 T3 T4 

U1 T1U1 T2U1 T3U1 T4U1 

U2 T1U2 T2U2 T3U2 T4U2 

U3 T1U3 T2U3 T3U3 T4U3 

U4 T1U4 T2U4 T3U4 T4U4 

U5 T1U5 T2U5 T3U5 T4U5 

 

Keterangan : 

T0 : Penambahan starter kefir grains 5% dari volume susu 

T1 : Penambahan bibit praktis 1 bagian dalam 6 bagian susu sapi 

T2 : Penambahan bibit praktis 1 bagian dalam 7 bagian susu sapi 

T3 : Penambahan bibit praktis 1 bagian dalam 8 bagian susu sapi 

T4 :  Penambahan bibit praktis 1 bagian dalam 9 bagian susu sapi 

 

 

Model Matematis rancangan percobaan yang diterapkan adalah : 

Yij = μ + αi + Σij 

 

Keterangan : 

Yij = Angka pengamatan dari perlakuan ke-i (T1, T2, T3, T4) dan ulangan 

ke-j  (1, 2, 3, 4, 5) 

μ = Nilai tengah perlakuan  

αi = Pengaruh perlakuan ke-i (T1, T2, T3, T4)  
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Σij = Pengaruh galat perlakuan ke-i (T1, T2, T3, T4) dan ulangan ke-j (1, 

2, 3,  4, 5) 

 

3.2.2. Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

H0 : tidak terdapat pengaruh konsentrasi bibit praktis terhadap nilai pH, total 

BAL, total padatan terlarut dan organoleptik terhadap kefir optima. 

H1 : terdapat pengaruh konsentrasi bibit praktis terhadap nilai pH, total BAL, 

total padatan terlarut dan organoleptik terhadap kefir optima. 

 

Secara statistik, hipotesis empirik diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :  

H0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 = μ5  

H1 : μ1 ≠ μ2 ≠ μ3 ≠ μ4 ≠ μ5 atau setidaknya ada satu perbedaan nilai tengah (μ)  

 

Kriteria pengujian analisis statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :  

F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak  

F hitung ≥ F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 

 

3.2.3.  Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan pembuatan starter bibit praktis dan 

pembuatan kefir optima dengan menggunakan bibit praktis yang selanjutnya 

dilakukan pengujian terhadap karakteristik kefir optima.  
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Susu Sapi 

Segar 

Pasteurisasi, 75-80°C, 15 

Inokulasi 5% 

Fermentasi, 25°C, 24 

Biji Kefir 

Penyaringan 

Kefir (F1) 

Biji Kefir 

a. Prosedur Pembuatan Bibit Praktis  

Metode pembuatan susu kefir dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap 

persiapan, inokulasi dan proses fermentasi (Safitri dan Swarastuti, 2013). Tahap 

awal dilakukan dengan menyiapkan bahan baku yang diperlukan seperti susu sapi 

segar dan biji kefir. Tahap selanjutnya susu sapi segar 200 ml di pasteurisasi pada 

suhu 75-80°C selama 15 menit kemudian suhu diturunkan hingga mencapai 30°C. 

Dilakukan inokulasi biji kefir sebanyak 5% (b/v) ke dalam susu sapi kemudian 

dilakukan proses fermentasi pada suhu 25°C selama 24 jam. Setelah proses 

fermentasi susu akan mengalami penggumpalan, lalu dilakukan penyaringan untuk 

memisahkan butir-butir kefir dan produk kefir. Butir-butir kefir dicuci dengan air 

dingin untuk dapat digunakan kembali dan produk kefir siap untuk digunakan 

(Usmiati, 2007). Selanjutnya kefir yang telah jadi digunakan sebagai starter (bibit 

praktis). Diagram alir pembuatan bibit praktis dapat dilihat pada Ilustrasi 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 1. Prosedur Pembuatan Bibit Praktis 
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b. Prosedur Pembuatan Kefir Optima dengan Bibit Praktis 

Kefir optima merupakan jenis kefir yang dibuat tanpa proses pemisahan 

antara lapisan bening dan lapisan padat hasil fermentasi (Assosiasi Kefir Susu 

Indonesia, 2016). Diagram alir prosedur pembuatan kefir optima dapat dilihat pada 

Ilustrasi 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi 2. Prosedur pembuatan kefir optima dengan bibit praktis 
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Proses pembuatan dilakukan dengan penambahan bibit praktis (F1) kedalam 

susu murni yang sebelumnya telah dipasteurisasi pada suhu 75-80°C selama 15 

menit kemudian suhu diturunkan hingga mencapai 30°C. Dilakukan inokulasi bibit 

praktis sesuai dengan perlakuan T1 : perbandingan 1 bagian bibit praktis dengan 6 

bagian susu sapi (1:6),  T2 : perbandingan 1 bagian bibit praktis dengan 7 bagian 

susu sapi (1:7), T3 : perbandingan 1 bagian bibit praktis dengan 8 bagian susu sapi 

(1:8), T4 : perbandingan 1 bagian bibit praktis dengan 9 bagian susu sapi (1:9), dan 

T0 sebagai kontrol yang dibuat menggunakan starter grains kefir dengan 

konsentrasi yang sama dengan F1 sebagai bibit praktis. Kemudian dilakukan 

inkubasi selama 24 jam pada suhu 25℃ (Mubin dan Zubaidah, 2016). Pemisahan 

akan berlangsung dengan sendirinya tanpa diaduk, atau boleh diaduk setelah 18-24 

jam. Bila menggunakan bibit praktis tidak perlu dilakukan pemisahan starter, tetapi 

bisa dilakukan penyaringan untuk memperoleh tekstur yang lebih halus. 

 

3.2.4.  Pengujian parameter 

 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah produk kefir optima susu 

sapi yang diuji sifat fisik, kimia dan mikrobiologi yang meliputi nilai pH, total 

BAL, total padatan terlarut dan organoleptik. Cara pengujian variabel sebagai 

berikut. 

 

a. Nilai pH 

 

Penentuan nilai pH diukur menggunakan alat pH meter. Pengukuran nilai 

pH merupakan salah satu parameter untuk mengetahui perubahan tingkat keasaman 
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suatu produk (Farikha et al., 2013). Sebelum dilakukan pengukuran, pH meter harus 

dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan larutan buffer 7,0 dan 4,0. 

Selanjutnya pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda pH meter ke 

dalam 10 ml sampel sampai diperoleh angka yang stabil pada pH meter (AOAC, 

1995). 

 

b. Total BAL (Bakteri Asam Laktat) 

Total BAL dihitung menggunakan metode tuang (pour plate). Jumlah 

bakteri dihitung setelah media diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37ºC. Kefir 

dipipet sebanyak 1 ml yang dimasukkan dalam erlenmeyer yang berisi larutan 

garam fisiologis 0.85% sebanyak 9 ml untuk pengenceran 10-1 dan dilanjutkan 

hingga 10-8. Selanjutnya sampel yang telah diencerkan diambil 1 ml dengan 

menggunakan pipet mulai dari pengenceran 10-6 hingga pengenceran 10-8 untuk 

diinokulasi pada 12 ml media MRS agar. Tahap selanjutnya diinkubasi selama 24 

jam pada suhu 43ºC dalam inkubator dengan posisi terbalik dengan tujuan untuk 

menghindari tetesan air (Fardiaz, 1993). Total mikroba dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ
𝐵𝐴𝐿

𝑚𝑙
= 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑥

1

𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
  

 

c. Total Padatan Terlarut 

 

 

Total padatan terlarut diukur dengan menggunakan hand-refractometer. 

Total padatan terlarut dapat menunjukkan kandungan bahan terlarut dalam suatu 
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larutan (Farikha et al., 2013). Prisma refractometer terlebih dahulu dibilas dengan 

menggunakan aquades lalu diseka dengan kain lembut, selanjutnya sebanyak 1-2 

ml sampel diteteskan pada prisma hand-refractometer, dan total padatan terlarut 

dinyatakan sebagai °Brix (SNI 01-3546-2004). Komponen yang akan terlarut 

adalah komponen-komponen yang larut dalam air seperti glukosa, sukrosa, dan 

pektin. 

 

d. Organoleptik 

 

 

Pada uji organoleptik kefir optima bibit praktis meliputi rasa aroma dan 

tekstur yang dilakukan oleh 25 panelis agak terlatih dengan menggunakan metode 

ranking. Uji ranking digunakan untuk mengurutkan serangkaian dua atau lebih 

sampel sesuai dengan intensitas suatu mutu atau kesukaan konsumen untuk 

memilih yang terbaik dan menghilangkan yang terjelek. Dalam uji ini panelis 

disediakan beberapa sampel untuk diuji, kemudian panelis diminta untuk membuat 

urutan sampel yang diuji menurut perbedaan tingkat mutu sensorik (Husni dan 

Putra, 2018). Panelis mengurutkan sampel menurut sensoris aroma dari khas tape 

hingga tidak khas tape, dan rasa dari sangat asam ke tidak asam, warna dari putih 

hingga tidak putik serta tekstur dari sangat kental hingga tidak kental. 

 

3.2.5. Analisis Data 

 

Data hasil uji meliputi nilai pH, total BAL, dan total padatan terlarut yang 

diperoleh, dilakukan uji normalitas untuk dapat mengetahui data sudah terdistribusi 

normal atau tidak, jika data terdistribusi normal, dilanjutkan dengan uji pengaruh 
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menggunakan Analysis of Varian (Anova) dengan taraf signifikansi 5% dan apabila 

terdapat pengaruh dilanjutkan dengan Uji Wilayah Ganda Duncan untuk 

mengetahui perbedaan antarperlakuan. Data pengujian organoleptik dianalisis 

dengan Uji Kruskal-Wallis dan apabila terdapat pengaruh nyata dilanjutkan dengan 

uji Mann Whitney. Data tersebut dianalisis dengan aplikasi SPSS for Windows 22. 

 

 

  


