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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil rataan pengaruh persentase penambahan buah 

sawo manila (Manilkara zapota) terhadap es krim yoghurt 

ditinjau dari pH, Total Plate Count (TPC), Bakteri Asam 

Laktat (BAL) dan Aw dapat dilihat pada Tabel 10. 

Berdasarkan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 

penambahan ekstrak buah sawo manila pada es krim yoghurt 

dengan proporsi yang berbeda menunjukkan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) pH, TPC dan BAL sedangkan pada Aw 

tidak memberikan perbedaan pengaruh (P>0,05). Data analisis 

ANOVA (Analysis of Variance) dan Uji Beda Nyata Jujur 

(UBNJ) pH, TPC, BAL dan Aw es krim yoghurt yang 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran. 5, 6, 7 dan 8. 

Tabel 10. Rata – rata hasil uji pH, TPC, BAL dan Aw 

Perlakuan 

Nilai Rata – rata 

pH 
TPC 

(CFU/ml) 

BAL 

(CFU/ml) 
Aw 

P0 4,67
b
 ±0,8

 
6,09

b
± 0,21

 
6,06

b
± 0,21

 
0,94 ± 0,00 

P1 4,58
b
 ±0,3

 
5,83

b
± 0,07

 
5,78

b
± 0,07

 
0,94 ± 0,01 

P2 4,49
b
 ±0,3

 
5,33

a
± 0,16

 
5,24

a
± 0,16

 
0,95 ± 0,00 

P3 4,27
a
 ±0,14

 
5,25

a
± 0,05

 
5,1

a
± 0,05

 
0,94 ± 0,01 

Keterangan : 
a,b,c

Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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4.1 Pengaruh Ekstrak Sawo Manila pada Es Krim Yoghurt 

Terhadap pH 

Nilai rataan pada Tabel. 10 menunjukkan bahwa 

semakin banyak persentase penambahan ekstrak sawo manila 

pada es krim yoghurt ternyata dapat memberikan  pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH. Perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata diduga adanya perbedaan proporsi 

pemberian ekstrak sawo yang digunakan. Pada penambahan 

proporsi ekstrak sawo manila dari setiap perlakuan ternyata 

dapat memberikan hasil yang berbeda. Hasil rata-rata dari 

pengujian pH pada Tabel 10. menunjukkan nilai pH es krim 

yoghurt ekstrak sawo manila semakin rendah  dan tingkat 

keasamannya semakin tinggi. 

Hasil uji BNJ 1% pada variabel pH dapat dilihat pada 

Lampiran 5. menunjukkan penambahan ekstrak sawo manila 

terhadap es krim yoghurt pada perlakuan P1, P2, P3 tidak 

memberikan perbedaan yang nyata dan sangat sangat nyata 

pada P0, hasil pada uji pH menunjukkan nilai pH yang semakin 

rendah seiring dengan penambahan proporsi ekstrak sawo 

manila dengan rata-rata 4,67 - 4,27. Perlakuan kontrol P0 

(tanpa penambahan ekstrak sawo manila) memiliki nilai pH 

yang tinggi 4,67 ± 0,8. Hal ini dikarenakan pada P0 tidak 

diberikan penambahan ekstrak sawo manila. Sedangkan P3 

4,27
 
± 0,14 memiliki nilai pH yang rendah dari perlakuan 

lainnya menurut Lim, et al., (2018), pH dari jus sawo bernilai 

rendah yaitu dengan nilai 3,35. Penambahan 30% ekstrak 

sawo pada P3 memberikan nilai pH paling rendah. 

Nilai pH pada P3 4,27
 
± 0,14 memiliki nilai yang rendah 

dikarenakan penambahan ekstrak sawo manila 30% pada 

pembuatan es krim yoghurt sehingga mengakibatkan pH 

menjadi rendah. Hasil penelitian didapatkan bahwa dengan 
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semakin banyak penambahan ekstrak sawo manila pada es 

krim yoghurt maka nilai pH terus menurun. Menurut Milind 

and Preeti (2015), menyatakan bahwa kandungan vitamin C 

pada sawo segar berkisar 14,7 mg. Kandungan vitamin C pada 

sawo mencapai 1,90% dalam satu buah sawo yang cenderung 

tinggi (Hasmoro, dkk., 2014). Dikarenakan kandungan vitamin 

C dengan sifat kimia yang asam pada sawo manila dan 

memiliki proporsi yang cukup tinggi yakni 1,90% pada sawo 

manila tentu saja hal ini dapat mempengaruhi nilai dari pH 

pada es krim menurut Hadis, dkk., (2014), menyatakan bahwa 

pH es krim yoghurt memiliki hasil 4,15 – 4,25. Oleh karena 

itu, penambahan ekstrak sawo manila pada eskrim yoghurt 

masih dapat dikonsumsi oleh masyarakat karena rasa yang 

masih sesuai dengan standart. 

 

4.2 Pengaruh Ekstrak Sawo Manila pada Es Krim Yoghurt 

Terhadap TPC 

 Nilai rataan pada Tabel. 10 menunjukkan bahwa 

semakin banyak persentase penambahan ekstrak sawo manila 

pada es krim yoghurt ternyata dapat memberikan  pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai TPC. Perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata tersebut diduga adanya perbedaan 

proporsi pemberian ekstrak sawo yang digunakan. Pada 

penambahan proporsi ekstrak sawo dari setiap perlakuan 

ternyata dapat memberikan hasil yang berbeda. Hasil rata-rata 

dari pengujian TPC pada Tabel 10. menunjukkan nilai TPC es 

krim yoghurt semakin menurun. Terdapat berbagai faktor yang 

dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme dari fisik 

maupun kimia salah satunya dikarenakan pH maupun subtrat 

yang mendukung nutrisi mikroba. 
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Hasil uji BNJ 1% pada variabel TPC dapat dilihat pada 

Lampiran 6. menunjukkan penambahan ekstrak sawo manila 

terhadap es krim yoghurt pada perlakuan P0, P1 tidak 

memberikan perbedaan yang nyata dan sangat sangat nyata 

pada P3, hasil pada uji TPC menunjukkan nilai TPC yang 

semakin rendah seiring dengan penambahan proporsi ekstrak 

sawo manila dengan rata-rata 6,09 - 5,25 CFU/ml. Pada 

perlakuan kontrol P0 (tanpa penambahan ekstrak sawo manila) 

memiliki nilai TPC yang tinggi 6,09
 
± 0,21. Perlakuan P3 

memiliki nilai TPC terendah 5,25
  
± 0,05. Dalam pertumbuhan 

mikroorganisme kondisi lingkungan merupakan faktor yang 

perlu diutamakan, terutama pada kondisi pH subtrat. Apabila 

pH rendah maka dapat mengakibatkan pertubuhan mikro- 

organisme terhambat atau bahkan mati. Faktor ter-penting 

pada proses fermentasi yakni pada tingkat pH yang secara 

otomatis akan saling berhubungan dengan mikro-organisme 

yang ada. Berbagai jenis mikroba memiliki tingkat pH yang 

optimal pada setiap fermentasi sehingga akan menghasilkan 

senyawa aktif yang optimal pula, sehingga apabila semakin 

optimal  pH pada fermentasi mikroba akan berkembang 

dengan baik dan mampu mengurahi bahan kimia pada bahan. 

Pada perlakuan P3 memiliki nilai TPC terendah 5,25
 
± 0,05 hal 

ini diduga dikarenakan rendahnya nilai pH pada P3, dengan 

nilai 4,27
 
± 0,14  sehingga hal ini dapat mengakibatkan 

pertumbuhan mikroorganisme terhambat bahkan rusak. 

Menurut Chou and Waimer (1999), pH yang rendah tidak 

hanya menghambat pertumbuhan bakteri tetapi juga dapat 

menyebabkan kerusakan sehingga viabilitas menurun jika sel 

bakteri berada pada kondisi pH rendah.  

Selain pH yang rendah kondisi kimia substrat juga 

diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme. Mustary, 
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dkk., (2011), menyatakan bahwa sawo manila ternyata dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri pada uji Salmonella 

thyposa sehingga hal ini dapat dijadikan alasan terjadinya 

penurunan angka Total Plate Count (TPC) pada es krim 

yoghurt dengan penambahan ekstrak sawo. Arsyad dan Annisa  

(2016), menyatakan ekstrak sawo juga dapat menghambat 

total pertumbuhan E. coli adalah 22,5%. E. coli memiliki 

dinding sel yang tipis sehingga senyawa antimikroba mudah 

masuk ke dalam dinding sel (Lindawati, dkk., 2014). Wiguna, 

dkk. (2016), menyatakan bahwa karotenoid yang dihasilkan 

bakteri simbion ternyata dapat menghabat pertumbuhan 

Eschericia coli dengan zona hambat 11,36 mm. Ganjyal, dkk., 

(2005), menunjukkan bahwa kandungan karoten pada sawo 

terdapat 97.00g sehingga hal ini juga dapat mengakibatkan 

terjadinya penurunan Total Plate Count (TPC). 

Sawo manila itu sendiri ternyata memiliki kandungan 

antibakteri. Menurut Mukriani, dkk., (2014), menyatakan 

bahwa ekstrak buah sawo manila memiliki senyawa 

antibakteri yakni terpenoid, tanin dan flavanoid. Kandungan 

dari terpenoid, tanin dan flavanoid yang dapat mengakibatkan 

pertumbuhan terhambat dan terjadingan penurunan dalam total 

populasi bakteri yang ada. Menurut Arsyad dan Annisa 

(2016), buah sawo manila memiliki kandungan tanin dan 

flavanoid yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, sehingga hal ini dapat menyebabkan semakin banyak 

konsentrasi pemberian ektrak sawo manila pada es krim 

yoghurt dapat memberikan dampak penekanan pertumbuhan 

pada aktivitas mikroorganisme. Senyawa tanin merupakan 

komponen fenolik yang bisa berinteraksi dengan protein maka 

akan terbentuk kompleks yang tidak larut sehingga dapat 

menurunkan daya cerna dan apabila tanin yang terlalu tinggi 
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dapat menyebabkan rasa pahit dan sepat dan warna yang 

cenderung gelap (Narsih, dkk., 2008), senyawa terpenoid 

sebagai antibakteri yakni dapat bereaksi dengan porin (protein 

transmembran) pada luar dinding membran sel bakteri yang 

membentuk ikatan polimer kuat sehingga porin menjadi rusak, 

dan kandungan senyawa flavonoid sebagai antibakteri akan 

embentuk senyawa komplek dengan protein terlarut dan 

portein ektraseluler sehingga dapat mengakibatkan rusaknya 

membran sel bakteri dan keluarnya senyawa intraseluler 

(Mukriani, dkk. 2014). Senyawa antimikroba tersebut juga 

dapat membunuh E. coli.  

 

4.3 Pengaruh Ekstrak Sawo Manila pada Es Krim Yoghurt 

Terhadap BAL 

Nilai rataan pada Tabel. 10 menunjukkan bahwa 

semakin banyak persentase penambahan ekstrak sawo manila 

pada es krim yoghurt ternyata dapat memberikan  pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai BAL. Perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata tersebut diduga adanya perbedaan 

proporsi pemberian ekstrak sawo manila yang digunakan. 

Pada penambahan proporsi ekstrak sawo manila dari setiap 

perlakuan ternyata dapat memberikan hasil yang berbeda. 

Hasil rata-rata dari pengujian BAL pada Tabel. 10 

menunjukkan nilai BAL es krim yoghurt semakin menurun.  

Hasil uji BNJ 1% pada variabel pH dapat dilihat pada 

Lampiran 7. menunjukkan penambahan ekstrak sawo manila 

terhadap es krim yoghurt pada perlakuan P0, P1 tidak 

memberikan perbedaan yang nyata dan sangat sangat nyata 

pada P2, P3, hasil pada uji BAL menunjukkan nilai BAL yang 

semakin rendah seiring dengan penambahan proporsi ekstrak 

sawo manila dengan rata-rata 6,06 - 5,1 CFU/ml. Pada 
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perlakuan kontrol P0 (tanpa penambahan eks,trak sawo manila) 

memiliki nilai BAL yang tinggi 6,06
 
± 0,21. Sedangkan pada 

perlakuan P3 memiliki nilai TPC terendah 5,1
 
± 0,05.  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme diantaranya yakni pH, suhu, subtrat dan lain 

sebagainnya, menurut Jannah, dkk., (2014), menyatakan 

bahwa kandungan BAL semakin menurun dapat disebabkan 

karena penurunan pH dan meningkatkanya keasaman. Pada 

hasil analisis statistik diketahui nilai pH semakin menurun 

pada setiap penambahan ektrak sawo manila pada es krim 

yoghurt, dapat kita ketahui bahwa penurunan nilai pH tentu 

saja dapat menhambat aktivitas dari BAL tersebut. Faktor 

terpenting pada proses fermentasi yakni tingkat pH yang 

secara otomatis akan saling berhubungan dengan mikro- 

organisme yang ada. sehingga apabila semakin optimal  pH 

pada saat fermentasi, maka mikroba akan berkembang dengan 

baik dan mampu mengurahi bahan kimia pada bahan. Menurut 

Chou and Weimer (1999), pH yang rendah tidak hanya 

menghambat pertumbuhan bakteri tetapi juga dapat 

menyebabkan kerusakan sehingga viabilitas menurun jika sel 

bakteri berada pada kondisi pH rendah. Suhu dalam proses 

pembuatan es krim juga sangat berperan dalam pertumbuhan 

BAL menurut Mulyani, dkk., (2008), menyatakan bahwa 

penyimpanan beku pada pembuatan es krim dapat 

menyebabkan penurunan total bakteri asam laktat dengan rata-

rata 1 log (CFU/ml) pada setiap 10 hari penyimpanan beku, 

penyimpanan beku akan membentuk sebuah kristal es dan 

menyebabkan perbedaan suhu dengan suhu optimal 

pertubuhan BAL maka akan mempengaruhi kecepatan tumbuh 

bakteri bahkan dapat menghentikan pertumbuhan BAL.  
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Sawo manila memiliki kandungan senyawa kimia 

terpenoid, flavanoid dan tanin (Mukriani, dkk., 2014). 

Kandungan senyawa terpenoid, flavanoid dan tanin merupakan 

senyawa antibakteri alami yang terkandung dalam sawo 

manila, kandungan tersebut ternyata dapat menghambat 

pertumbuhan  BAL yang terdapat pada es krim yoghurt. Hal 

tersebut dapat diketahui karena pada setiap penambahan sawo 

manila ternyata dapat memberikan pengaruh yang sangat 

nyata, sehingga dapat disimpulakn menurunnya nilai BAL 

pada es krim yoghurt dapat disebabkan karena sawo manila 

mengandung senyawa antibakteri. Kandungan antimikroba 

pada sawo manila lebih mudah untuk menghambat bakteri dari 

gram positif dari pada bakteri gram negatif. Hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan struktur dinding sel dan komposisi 

pada bakteri gram positif dan negatif, dinding sel bakteri gram 

positif ternyata lebih sederhana yakni berlapis tunggal dengan 

kandungan lipid yang rendah berkisar (1-4%) hal ini dapat 

memudahkan bahan bioaktif masuk dalam sel. Sehingga pada 

konsentrasi pemberian ekstrak sawo manila pada setiap 

perlakuan pada P3 memmberikan nilai  BAL yang terendah 

karena peberian ekstrak sawo yang lebih tinggi dari perlakuan 

lainnya (Mukriani, dkk., 2014).  

 

4.4 Pengaruh Ekstrak Sawo Manila pada Es Krim Yoghurt 

Terhadap Aw 

Nilai rataan pada Tabel. 10 menunjukkan bahwa 

persentase penambahan ekstrak sawo manila pada es krim 

yoghurt terhadap Aw ternyata tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P>0,05) terhadap nilai Aw. Pada penambahan 

proporsi ekstrak sawo manila dari setiap perlakuan ternyata 

tidak dapat memberikan hasil yang berbeda.  
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Hasil Uji BNJ pada variabel Aw dapat dilihat pada 

Lampiran 8. menunjukkan penambahan ekstrak sawo manila 

terhadap es krim yoghurt pada setiap perlakuan tidak 

memberikan perbedaan yang nyata. Pada P0 0,94 ± 0,00 

hingga pada P3 0,94 ± 0,01. Kondisi asam pada sawo manila 

tidak mempengaruhi nilai Aw pada es krim yoghurt, sehingga 

tidak mempengaruhi nilai pada Aw. Pada P0 sebesar 0,94 P1 

sebesar 0,94  P2 sebesar 0,95 dan yang terendah pada P3 yakni 

0,94. Pada P2 dengan pemberian 15% ekstrak sawo mengalami 

peningkatan 0,05 dibanding dengan P1 0,94. Menurut Julianti 

dan Mimi (2006), menyatakan Aw minimum yang digunakan 

untuk tumbuh kembang bakteri minimal pada 0,90 sedangkan 

pada es krim ekstrak sawo dari tiap perlakuan didapati data-

rata nilai Aw mencapai 0,94 - 0,95 Menurut Julianti dan Mimi 

(2006), mikroorganisme dapat tumbuh pada kisaran Aw 0,6 - 

0,99 sehingga hal ini dapat disimpulkan bawa nilai Aw pada es 

krim yoghurt tersebut tentu saja bisa digunakan untuk 

pertumbuhan bakteri. Mikroorganisme dapat berkembang baik 

dengan adanya aktivitas air yang merupakan komposisi jumlah 

air dalam pangan (Jahidin, 2016).  

Dengan penambahan ekstrak sawo manila pada es 

krim yoghurt ternyata dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, akan tetapi rata-rata dari Tabel 10. pada nilai Aw 

menunjukkan bahwa rata-rata Aw 0,94 - 0,95 dimana 

mikroorganisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. 

Hal ini didukung dengan pendapat Reo (2010), menyatakan 

bahwa jumlah air bebas yang pada umumnya akan 

dimanfaatkan oleh mikroorganisme utnuk berkembang.  Akan 

tetapi dari hasil analisis statistik BAL dan TPC memperoleh 

hasil penurunan jumlah mikroorganisme, hal ini dikarenakan 

pH yang rendah dan kandungan senyawa antibakteri yang 
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terkandung dalam sawo manila sehingga pertumbuhan bakteri 

dapat terhambat walaupun Aw cukup baik untuk perkem- 

bangan mikroorganisme.  

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik pada penelitian ini 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan mengetahui hasil dari 

perbedaan antar perlakuan yang diberikan pada variable yang 

digunakan. Perlakuan terbaik dinilai dengan menggunakan 

metode deskriptif yaitu membandingkan dari hasil uji variable 

dalam pengamatan seperti pH, TPC, BAL, dan Aw dengan 

jurnal-jurnal terkait. Konsentrasi penambahan ekstrak sawo 

manila pada eskrim yoghurt memberikan pengaruh yang 

sangat nyata mulai dari P0 hingga P3, menurut Hadis, dkk., 

(2013), bahwa pH es krim yoghurt di dapatkan hasil 4,15 - 

4,25 sehingga hal ini menunjukkan bahwa nilai pH sesuai 

dengan standart dan es krim tidak memiliki rasa yang terlalu 

asam. Sedangkan pada penambahan ekstrak sawo (Manilkara 

zapota) pH yang didapati pada P3 dengan penambahan 30% 

ekstrak sawo manila dengan pH 4,27 sehingga dengan P3 

masih memenuhi standart konsumsi. Penilaian untuk TPC 

ekstrak sawo manila  pada es krim yoghurt pada P2 dengan 

penambahan 30% ekstrak sawo manila mimiliki nilai 5,25 

CFU/ml. Menurut Prasojo, dkk., (2014). Pada penelitian es 

krim yoghurt dengan menggunakan cincau didapati bahwa 

mikroorganisme es krim terbesar pada 2,15 x 10
5
 CFU/ml 

senilai 5,33 CFU/ml menurut Standart Nasional Indonesia 

(1995), angka cemaran mikroba senilai 2 x 10
5
. Oleh karena 

itu, perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah P3 dengan 

nilai pH P3 4,27,  TPC 5,25 CFU/ml, BAL 5,1 CFU/ml dan 

nilai Aw 0,94. 


