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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

    

4.1 Kualitas Yoghurt 

Nilai rata – rata pH, daya ikat air, total asam dan 

sineresis pada yoghurt dengan penambahan pati uwi dapat 
dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai rata – rata uji pH, daya ikat air, total asam dan 

sineresis yoghurt 

Perlakuan pH 
Daya Ikat Air 

(%) 
Total Asam 

(%) 
Sineresis  

(%) 

P0 3,851±0,029 39,276a ±2,534 0,599a ±0,024 60,724b ±2,534 
P1 3,848±0,014 43,352ab ±3,858 0,631a ±0,020 56,648ab ±3,858 

P2 3,846±0,030 47,818b ±3,946 0,645ab ±0,012 52,182a ±3,108 
P3 3,845±0,017 48,561b ±4,150 0,667b ±0,039 51,439a ±1,358 
P4 3,844±0,036 49,588b ±3,017 0,678b ±0,030 49,212a ±1,430 

Keterangan : Superscript yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) 

 

4.2 Nilai pH 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

persentase pati uwi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

pH yoghurt (Lampiran 5). Rata – rata nilai pH yoghurt 

mengalami penurunan dari P0 sampai P4. Penurunan pH terjadi 

secara berurutan yaitu P0 3,851±0,029, P1 3,848±0,014, P2 

3,846±0,030, P3 3,845±0,017, P4 3,844±0,036 (Tabel 4). Hasil 

menunjukkan bahwa semakin banyaknya pati uwi yang 

ditambahkan maka nilai pH akan semakin menurun. Hal ini 

disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan BAL yang 

meningkat akibat bertambahnya substrat yaitu glukosa 

sehingga dapat meningkatkan asam laktat yang dihasilkan dan 

mampu menurunkan nilai pH. Substrat yang berasal dari susu 

adalah laktosa sedangkan dari pati adalah amilosa dan 

amilopektin yang nantinya oleh enzim dari BAL akan dirubah 
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menjadi glukosa dan selanjutnya dirombak menjadi asam 

laktat. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa 

penurunan pH yoghurt dipengaruhi oleh adanya aktivitas BAL 

dalam memecah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat 

merupakan hasil metabolisme gula yang menyebabkan 

penurunan pH yoghurt. Hal tersebut berkaitan dengan semakin 

meningkatnya jumlah bakteri asam laktat yang menggunakan 

laktosa, semakin banyak sumber gula yang dapat dimetabolisir 

maka semakin banyak pula asam–asam organik yang 

dihasilkan sehingga secara otomatis pH juga akan semakin 

rendah (Jannah dkk.,2012). Pada perlakuan P0 sampai P4 pH 

mengalami penurunan yang tidak signifikan  dikarenakan 

penggunaan starter untuk masing masing perlakuan adalah 

sama yaitu 3% dan lama inkubasi juga sama yaitu 18 jam, hal 

ini membuat BAL akan menghasilkan jumlah asam laktat yang 

hampir sama untuk setiap perlakuan sehingga memberikan 

hasil yang tidak berpengaruh nyata. Hal ini didukung oleh 

Kusmajadi, dkk. (1988), bahwa peningkatan konsetrasi starter 

akan diikuti pula dengan peningkatan kadar asam, karena 

peningkatan konsentrasi starter berarti peningkatan jumlah 

mikroba pada media. Peningkatan ini akan diikuti dengan 

peningkatan aktivitas serta perkembangan mikroba dan 

kemudian terjadi peningkatan perombakan laktosa menjadi 

asam laktat yang dicerminkan dengan kadar asam yoghurt. 

Menurut Ramdini (2014), penurunan nilai pH juga dapat 

disebabkan oleh penambahan persentase pati uwi yang 

memungkinkan bakteri asam laktat (BAL) semakin meningkat 

dikarenakan pati mengandung karbohidrat kompleks yang 

dapat dijadikan sumber energi oleh bakteri sehingga BAL 

pada yoghurt meningkat. Hal ini didukung oleh Hidayat dkk. 

(2013), bahwa selama proses fermentasi, BAL akan 

menggunakan karbohidrat yang ada untuk membentuk asam 
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laktat sehingga menyebabkan peningkatan keasaman dan 

penurunan nilai pH. Hal ini sesuai dengan pernyataan Manab 

(2008), bahwa S. thermophilus, L. bulgaricus dan L. 

mesenteroides mempunyai enzim yaitu β-D-galaktosidase 

yang menghidrolisis laktosa di dalam sel menjadi D-glukosa 

dan β-D-galaktosa. D-glukosa akan dimetabolisme melalui 

jalur glikolisis oleh S. thermophilus dan L. bulgaricus 

sedangkan katabolisme galaktosa melalui jalur Leloir dan jalur 

Tegatosa. Fermentasi laktosa tersebut menghasilkan asam 

laktat. 

 

4.3 Daya Ikat Air 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap daya ikat 

air yoghurt (Lampiran 6). Hasil UJBD menunjukkan bahwa 

daya ikat air yoghurt dengan penambahan pati uwi sebesar 2 

% (P4) memberikan pengaruh sangat berbeda nyata terhadap 

P0 (0 %) namun tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap P1 (0,5 %), P2 (1 %) dan P3 (1,5 %) (Lampiran 

6). Nilai rata – rata daya ikat air pada perlakuan kontrol tanpa 

penambahan pati uwi yaitu P0 39,276±2,534 diikuti P1 sampai 

P4 nilai daya ikat air terus meningkat seiring penambahan 

persentase pati uwi yaitu P1 43,352±3,858, P2 47,818±3,946, 

P3 48,561±4,150, P4 49,588±3,017 (Tabel 4). Hal ini 

disebabkan oleh protein yang terdapat pada pati uwi akan 

menambah jumlah protein yang terdapat pada yoghurt 

sehingga air yang terikat akan lebih banyak. Pati uwi yang 

ditambahkan ke susu akan berubah menjadi gel dan bersifat 

hidrokoloid sehingga dapat mengentalkan yoghurt dengan cara 

menyerap air pada yoghurt dan mampu membuat air bebas 

semakin sedikit yang selanjutnya dapat membuat masa simpan 

yoghurt lebih lama.. Hal ini sesuai dengan penelitian dari 
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Suryono dkk. (2013), bahwa penambahan tepung porang yang 

semakin meningkat sebagai bahan penstabil dalam yoghurt 

drink maka rata – rata daya ikat air yang dihasilkan juga 

semakin tinggi. Menurut Manab (2008), kemampuan daya ikat 

air yoghurt cenderung banyak dipengaruhi oleh kondisi misel 

kasein. Volume kasein yang tinggi memperlihatkan suatu 

struktur seperti spon yang longgar dengan jumlah intersitial 

dalam jumlah banyak dan gugus hidrofilik pada permukaan 

misel kasein yang sangat terhidrasi.  

Sawitri dkk. (2008), menyatakan bahwa penambahan 

gelatin sebagai stabilizer mampu meningkatkan daya ikat air 

dengan cara mempengaruhi muatan ion dan mampu mencegah 

terjadinya ikatan hidrogen antar molekul kasein dan asam 

laktat serta meningkatkan sifat hidrofilik protein. Menurut 

Kumalaningsih dan Sutrisno (2012), stabilizer yang termasuk 

hidrokoloid merupakan bahan polimer rantai panjang yang 

bobot molekulnya besar sehingga mampu terdispersi dalam air 

dan mengikat serta membuat larutan menjadi lebih konstan. 

 

4.4 Total Asam 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap total 

asam yoghurt (Lampiran 7). Nilai total asam dengan 

penambahan pati uwi sebesar 2 % (P4) memberikan pengaruh 

yang sangat berbeda nyata terhadap P0 (0 %) dan P1 (0,5 %), 

namun tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

dengan perlakuan P2 (1 %) dan P3 (1,5 %) (Lampiran 7). Nilai 

total asam pada perlakuan kontrol (P0) memberikan rata-rata 

nilai sebesar 0,599±0,024, diikuti dengan P1 0,631±0,020, P2 

0,645±0,012, P3 0,667±0,039, P4 0,678±0,030 (Tabel 4). Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan persentase pati uwi 

pada tiap perlakuan memberikan nilai total asam yang semakin 
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tinggi yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas BAL 

sehingga asam yang dihasilkan juga meningkat. Adanya bahan 

penstabil pada yoghurt akan meningkatkan glukosa yang 

digunakan oleh BAL untuk dijadikan sebagai substrat dan 

mengubahnya menjadi asam laktat sehingga mempengaruhi 

total asam pada yoghurt. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Mehmood et. al. (2008), bahwa tingkat keasaman tertinggi 

ditemukan pada penggunaan stabilizer pada konsentrasi tinggi 

sehingga semakin banyak penambahan bahan penstabil yang 

diberikan maka akan mempengaruhi nilai total asam pada 

yoghurt.  

Usmiati dan Utami (2008) menyatakan bahwa makin 

banyak glukosa yang dimetabolisme maka produksi asam 

laktat lebih tinggi. Jumlah asam laktat yang tinggi dapat 

meningkatkan keasaman dan menurunkan pH substrat. Hal ini 

juga didukung oleh pernyataan dari Mulyani dkk. (2008), 

bahwa peningkatan asam laktat disebabkan adanya aktivitas 

BAL yang memecah laktosa dan gula – gula lain menjadi 

asam laktat, kadar asam dapat meningkat ataupun menurun 

seiring bertambah atau berkurangnya jumlah BAL yang masih 

hidup pada yoghurt. Silvia (2002) menyatakan bahwa pada 

pengukuran total asam, komponen asam yang terdisosiasi 

maupun yang tidak terdisosiasi ikut terukur, sedangkan dalam 

pengukuran pH hanya komponen asam yang terdisosiasi yang 

terukur. 

 

4.5 Sineresis 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa 

peningkatan pati uwi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

(Lampiran 8). Hasil UJBD menunjukkan bahwa sineresis 

yoghurt dengan penambahan pati uwi sebesar 2 % (P4) 

memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap P0 



28 
 

(0 %) namun tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap P1 (0,5 %), P2 (1 %) dan P3 (1,5 %) (Lampiran 8). 

Pada perlakuan kontrol P0 memberikan rata-rata nilai sineresis 

sebesar 60,724±2,534 dan terus mengalami penurunan yaitu P1 

56,648±3,858, P2 52,182±3,108, P3 51,439±1,358 dan P4 

49,212±1,430 (Tabel 4). Penambahan pati uwi sebagai bahan 

penstabil dapat meningkatkan daya ikat air dikarenakan dapat 

meningkatkan sifat hidrofilik pada protein sehingga sineresis 

menurun. Penambahan pati uwi sebagai bahan penstabil 

diharapkan dapat membuat struktur yoghurt stabil dan 

mengurangi sineresisnya sehingga yoghurt dapat bertahan 

lebih lama. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sawitri (2008), 

bahwa semakin tinggi konsentrasi bahan penstabil yang 

ditambahkan maka sineresis yoghurt yang dihasilkan akan 

semakin rendah. Hal ini didukung Jannah dkk. (2012), bahwa 

sineresis yoghurt dipengaruhi oleh penambahan persentase 

stabilizer yang akan menimbulkan kapasitas daya ikat air 

sehingga dapat menurunkan sineresis. 

Hal ini sesuai dengan literatur dari Koswara (2009), 

stabilizer merupakan suatu substansi yang menghasilkan 

substansi yang stabil di antara dua cairan yang tidak dapat 

bercampur secara alami. Penggunaan bahan penstabil dalam 

yoghurt berfungsi untuk memperlembut tekstur, membuat 

struktur gel dan mengurangi sineresis (keluarnya cairan) pada 

yoghurt sehingga yoghurt dapat lebih tahan lama. Bahan 

penstabil yang sesuai dengan yoghurt apabila tidak 

mengeluarkan flavour lain dan efektif digunakan pada pH 

rendah serta dapat terdispersi dengan baik. Milanovic et. al. 

(2007) menyatakan sineresis merupakan akibat dari penurunan 

kemampuan jaringan protein untuk mengikat air, sineresis 

merupakan salah satu parameter kualitas yoghurt dimana 

semakin tinggi sineresis maka semakin turun kualitasnya. 
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Sineresis terjadi karena penurunan kelarutan kasein dan 

pengkerutan partikel kasein. Faktor–faktor yang dapat 

mempengaruhi sineresis yoghurt adalah keasaman, pH, dan 

daya ikat air. Sineresis digunakan sebagai parameter 

kerusakan yoghurt yang berkaitan dengan daya ikat air (WHC) 

dan dipengaruhi oleh interaksi antar protein dan air-protein 

dalam matriks gel. Bahan penstabil yang bersifat mengurangi 

sineresis serta sebagai bahan pengikat air dengan cara 

meningkatkan sifat hidrofilik protein. 

 

 


