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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Juni 2013.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Patologi, Entomologi dan

Mikrobiologi (PEM), Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Peralatan gelas laboratorium,

spektrofotometer UV-Vis Cary 50, timbangan analitik, pipet tetes, sentrifus,

blender, baskom, kompor, dandang, termometer, toples, kain penyaring, dan

pH meter.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kacang hijau, air bersih,

aquades, bibit kefir, gula, Tembaga (II) Sulfat (CuSO4.5H2O) p.a, Kalium

Natrium Tartrat (KNaC4H4O6.4H2O) p.a, Natrium Hidroksida 10% p.a,

Ammonium Sulfat Kristal p.a, Asam Asetat 0,2 M, Sodium Asetat 0,2 M,

Bovin Serum Albumin (BSA) p.a.
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C. Prosedur Kerja

1. Pembuatan Susu Kacang Hijau

Proses pembuatan dimulai dengan kacang hijau disortasi (dipisahkan dari

kotoran dan biji rusak) untuk mendapatkan kacang hijau yang berkualitas bagus.

200 g kacang hijau kemudian direndam dalam air dengan rasio air dengan kacang

hijau adalah  3 : 1 selama 8 jam, perendaman ini bertujuan untuk mengurangi

energi penggilingan, padatan terdispersi dan tersuspensi lebih baik selama

ekstraksi, produksi susu lebih tinggi dan waktu pemasakan lebih singkat. Setelah

direndam kacang hijau ditiriskan kemudian direbus pada suhu 75°C selama 25

menit dengan tujuan untuk melunakkan kacang hijau, dan mengurangi zat antigizi.

Kemudian kacang hijau digiling menggunakan blender ditambah air bersuhu 80°C

sehingga jumlah air secara keseluruhan mencapai 8 kali lipat bobot kacang hijau

kering. Penambahan air panas untuk mempermudah proses pelumatan. Bubur

encer disaring dengan penyaring dan filtratnya merupakan susu kacang hijau.1

2. Pembuatan Kefir

Susu kacang hijau dipasteurisasi pada suhu 88˚C selama 1 detik dengan

tujuan untuk menghasilkan susu kacang hijau yang berkualitas, rendah

kontaminasi bakteri, memiliki umur simpan maksimal 7 hari dengan kandungan

nutrisi yang layak serta disukai oleh konsumen.2 Kemudian ditempatkan pada

toples sebanyak 100 ml ditambah glukosa 10 gram atau 10% (b/v). Penambahan

glukosa bertujuan untuk menyediakan nutrien yang dibutuhkan mikroba untuk

memperoleh energi, pertumbuhan, bahan pembentuk sel dan biosintesa produk-

1 Wiwik Wijaningsih, Op. Cit. h. 71
2 Amelia Juwana, Op. Cit. h. 62.
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produk metabolisme. Susu didinginkan sampai suhu ruang, ditambahkan starter

sebanyak 5 %, 10 % dan 15 % (v/v).

Campuran susu dan bibit kefir selanjutnya difermentasi pada suhu kamar

selama 24 jam, pada suhu ruang sampai terjadi penggumpalan sempurna.3

Selanjutnya kefir disaring untuk memisahkan cairan kefir dari butiran kefir.

Setelah proses pemisahan diperoleh kefir susu kacang hijau. Selanjutnya kefir

disimpan dalam kondisi dingin dengan temperatur 2o-5oC.

3. Penetapan  Kadar Protein dengan Spektrofotometri UV-Vis

a. Pembuatan larutan

1) Pembuatan Natrium Hidroksida 10%: Larutkan 10 gram NaOH ke dalam

30 mL air, setelah larut dan dingin masukkan ke dalam labu ukur 100

mL, dan encerkan sampai tanda batas pada labu.

2) Pembuatan Reagen Biuret: Larutkan 0,15 g Tembaga (II) Sulfat

(CuSO4.5H2O) dan 0,6 g Kalium Natrium Tartat (KNaC4H4O6.4H2O)

dalam 50 mL aquades dalam labu ukur 100 ml. Kemudian tambahkan 30

mL Natrium Hidroksida 10% sambil dikocok-kocok, selanjutnya

tambahkan aquades sampai tanda batas.

3) Pembuatan Larutan Induk: 1000 mg Bovin Serum Albumin ditimbang

dengan timbangan analitik, lalu dilarutkan dengan aquades dalam labu

ukur 10 mL sampai tanda batas, sehingga kadar larutan induk (Li)

sebesar 10% b/v.

3 Pangkalan Ide, Op. Cit. h. 76
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4) Pembuatan Buffer Asetat atau Dapar Asam Asetat dengan pH 5

a) Dibuat larutan Asam Asetat dengan konsentrasi 0,2 M (11,4 mL

dalam labu ukur 1000 mL)

b) Dibuat larutan Sodium Asetat dengan konsentrasi 0,2 M (16,4 gram

C2H3O2Na dalam labu ukur 1000 mL)

Kemudian larutan A dan B dicampurkan masing-masing sebanyak 14,8

mL dan 35,2 mL ke dalam labu 100 ml dan tambahkan aquades hingga

tanda batas pada labu ukur, dan untuk memastikan pH-nya dapat diukur

dengan menggunakan pHmeter.

b. Penentuan panjang gelombang

Dalam tabung reaksi dimasukkan larutan standar BSA dengan konsentrasi

3% yaitu dengan cara mengambil sebanyak 0,9 mL larutan BSA

ditambahkan Pereaksi Biuret 0,8 mL kemudian dicukupkan volume larutan

dengan penambahan aquades, didiamkan selama 10 menit hingga terbentuk

warna ungu yang stabil, lalu serapan diukur pada panjang gelombang antara

500-600 nm. Panjang gelombang serapan maksimun yang diperoleh dicatat.

c. Pembuatan kurva standar

Disediakan enam tabung reaksi. Pada tabung pertama, diisi larutan blanko

yang hanya berisi pelarut. Pada tabung kedua, diisi larutan standar BSA

konsentrasi 1%, dengan cara mengambil sebanyak 0,3 mL larutan BSA

ditambahkan Pereaksi Biuret 0,8 mL kemudian ditambahkan aquades. Pada

tabung ketiga, diisi larutan standar BSA konsentrasi 2%, dengan cara

mengambil sebanyak 0,6 mL larutan BSA ditambahkan Pereaksi Biuret 0,8



40

mL kemudian ditambahkan 1,6 mL larutan aquades. Pada tabung keempat,

diisi larutan standar BSA konsentrasi 3%, dengan cara mengambil sebanyak

0,9 mL larutan BSA ditambahkan Pereaksi Biuret 0,8 mL kemudian

ditambahkan 1,3 mL larutan aquades. Pada tabung kelima, diisi larutan

standar BSA konsentrasi 4%, dengan cara mengambil sebanyak 1,2 mL

larutan BSA ditambahkan Pereaksi Biuret 0,8 mL kemudian ditambahkan 1

mL larutan aquades. Pada tabung keenam, diisi larutan standar BSA

konsentrasi 5%, dengan cara mengambil sebanyak 1,5 mL larutan BSA

ditambahkan Pereaksi Biuret 0,8 mL kemudian ditambahkan 0,7 mL larutan

aquades. Keenam larutan pada tabung reaksi tersebut didiamkan selama 10

menit hingga terbentuk warna ungu yang stabil. Setelah itu, ukur absorbansi

masing-masing larutan pada tabung reaksi dengan Spektrofotometer UV-Vis

pada panjang gelombang optimum.

Tabel III.1. Pembuatan kurva standar

Li

(mL)

Pereaksi

biuret (mL)

Akuades

(mL)

Kadar BSA

(% v/v)

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

2,2

1,9

1,6

1,3

1

0,7

0

1

2

3

4

5

d. Pengukuran Kadar Protein

Diambil sebanyak 0,5 mL sampel kefir susu kacang hijau, endapkan dahulu

dengan penambahan Ammonium Sulfat Kristal (sampai mendekati
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kejenuhan ammonium sulfat dalam larutan). Protein yang mengendap

disentrifugasi dengan kecepatan 11.000 rpm selama 10 menit, lalu

dipisahkan bagian yang bening (supernatannya). Endapan yang merupakan

protein kemudian dilarutkan kembali dengan dapar asam asetat pH 5 sampai

10 mL. Kemudian sampel diambil sebanyak 0,9 mL dan dimasukkan ke

dalam tabung reaksi, selanjutnya ditambahkan pereaksi biuret 0,8 dan 1,3

mL larutan asam asetat pH 5, didiamkan selama 10 menit pada temperatur

kamar (20-25oC). Absorbansi dibaca dengan Spektrofotometer UV-Vis pada

panjang gelombang optimum. Dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menguji

(menganalisis) kandungan protein pada kefir dari susu kacang hijau. Alat yang

digunakan untuk mengukur kadar protein adalah Spektrofotometer UV-Vis. Salah

satu penentuan konsentrasi pada spektrofotometer adalah dengan menggunakan

kurva kalibrasi.

Berdasarkan hukum Lambert-Beer absorbansi sebanding dengan

konsentrasi, diharapkan mendapat garis lurus sehingga terbentuk suatu kurva.

Selama bekerja pada kisaran konsentrasi yang diamati. Jika hukum Lambert-Beer

bekerja sempurna, garis tersebut akan melewati titik nol, tetapi hal ini tidak

menjamin untuk konsentrasi yang diamati. Dan jika tidak terbentuk garis lurus

yang sempurna, maka dapat ditarik garis lurus dengan menggunakan rumus

regresi linear:
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Y = a + bX.

dimana:

Y = absorbansi

X = konsentrasi

b = koefisin regresi/slope

a = tetapan regresi/ intersep

Tabel III.2. Hasil Kadar Protein pada Kefir Susu Kacang Hijau dengan Alat
Spektrofotometri UV-Vis

Perlakuan
Kadar Protein (%)

Jumlah Rata-rataUlangan

1 2 3

M1

M2

M3

Keterangan:

M1 = Konsentrasi bibit kefir 5%

M2 = Konsentrasi bibit kefir 10%

M3 = Konsentrasi bibit kefir 15%

E. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Anova Satu Arah

(One Way Anova). Anova satu arah mempunyai makna bahwa semua pengamatan

dan penyelidikan diklasifikasikan menurut satu kriteria tertentu. Analisis varian

bertujuan untuk menguji kemampuan data yang dianggap mewakili sampel. Pada

penelitian ini terdapat tiga kelompok sampel dengan variasi konsentrasi bibit

kefir, dan masing-masing kelompok sampel terdiri dari 3 kali ulangan.
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Langkah-langkah Anova Satu Arah sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah kuadrat (JK)

JKa = ∑ -

JKT = ∑ -

JKd = JKT – Jka

2. Mencari derajat kebebasan (dK)

dk JKT =  N – 1

dk JKd = ∑ (n – 1) atau dk JKd = N – k

dk JKa = k – 1

3. Mencari varian antar kelompok (RKa)

RKa =

4. Mencari varian dalam kelompok (RKd)

RKd =

5. Menghitung besarnya F hitung

F =

6. Membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf signifikan 5%

a. Bila F hitung sama dan atau lebih kecil dari F tabel maka Ho diterima

dan Ha ditolak

b. Bila F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima
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Tabel III. 3. Hasil Uji Anova Satu Arah Kadar Protein Kefir Susu Kacang Hijau
dengan Variasi Konsentrasi Bibit Kefir

Jumlah Variasi dK Jumlah Kuadrat
Rata-rata

Kuadrat
F

Antar Kelompok

Dalam Kelompok

Total

Analisis sesudah anova dilakukan jika hipotesis nol (Ho) ditolak yang

berarti F hitung menunjukkan ada perbedaan. Tujuan analisis sesudah anova

adalah untuk mencari kelompok mana yang berbeda.4 Teknik yang digunakan

ialah Tukey’s HSD.

Proses perhitungan sebagai berikut:

a. Menghitung Tukey’s HSD Dengan Rumus:

HSD = q

Keterangan:

n = banyak sampel perkelompok

q = the studentiez range statistic

k = banyaknya kelompok

dK = n-k

b. Mencari Perbedaan Rata-rata Antar Kelompok

c. Interpretasi

4 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Yogyakarta, 2004), h. 244


