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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Hasil rataan pengaruh penambahan pati labu kuning 

kedalam yoghurt set ditinjau dari sineresis, kadar air, viskositas 

dan total gula ditampilkan pada Tabel 5. Data dan analisis 

ragam menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan pati 

labu kuning pada yoghurt set terhadap kualitas yoghurt set 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap sineresis, 

kadar air, viskositas, dan total gula yoghurt set.  Perhitungan 

hasil analisis statistik dengan menggunakan ANOVA (Analysis 

of Variance) dan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) terlampir 

pada Lampiran 5, 6, 7 dan 8. 

Tabel 5. Rataan hasil penelitian pada masing masing perlakuan 

Perlakuan Sineresis 

(%) 

Kadar Air  

(%) 

Viskositas 

(cP) 

Total Gula 

(%) 

P0 (0%) 31,57b +0,00 87,63d +0,20 147,5a +44,25 18,67b +0,41 

P1 (2%) 28,94b+3,04 84,20c +0,61 195,0ab+12,91 15,76b+0,86 

P2 (4%) 22,89a +1,37 81,00b +1,12 242,5b +25,00 10,48a+ 0,35 

P3 (6%) 19,73a +2,63 80,11a+0,18 322,5c+20,62  8,08a + 0,32 

Keterangan a,b,c,d Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01). 
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4.2 Pengaruh Penambahan Pati Labu Kuning Terhadap 

Nilai Sineresis Yoghurt set 

Data dan hasil analisis ragam sineresis yang disajikan 

pada Lampiran 5. Penambahan pati labu kuning memberikan 

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

sineresis yoghurt set. Perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

tersebut diduga karena adanya perbedaan persentase pati labu 

kuning yang digunakan. Penggunaan pati labu kuning dengan 

persentase yang berbeda memberikan efektivitas yang tidak 

sama dalam proses sineresis yoghurt set, hal ini ditunjukkan 

dengan menurunnya nilai sineresis yoghurt set seiring dengan 

meningkatnya jumlah persentase pati labu kuning yang 

digunakan dalam pembuatan yoghurt set. Rataan nilai sineresis 

yoghurt set dengan penambahan pati labu kuning disajikan pada 

Tabel 6. Sineresis terjadi karena adanya perubahan kelarutan 

kasein dan pengkerutan partikel kasein, selain itu juga terdapat 

adanya proses proteolisis lambat yang merubah partikel kasein 

menjadi reaktif, yang menyebabkan kasein memiliki sifat 

seperti parakasein. Gel asam yang berasal dari bakteri asam 

laktat juga menyebabkan terjadinya proses tersebut (Manab, 

2008). 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% menunjukkan 

bahwa pengaruh penambahan pati labu kuning terhadap 

sineresis yoghurt set pada perlakuan P0  memberikan hasil yang 

sangat berbeda nyata dengan P2, dan P3, tetapi tidak berbeda 

nyata dengan P1 dengan penambahan pati labu kuning. 

Penambahan persentase pati labu kuning kedalam yoghurt set 

menyebabkan proses terjadinya sineresis mengalami 

penurunan, dengan nilai rataan sineresis berkisar antara 19,73% 

- 31,57%. Perlakuan kontrol (P0) memiliki nilai rataan tertinggi 

yaitu 31,57%, hal ini disebabkan pada perlakuan kontrol tidak 
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ditambahkan pati labu kuning dalam proses pembuatan yoghurt 

set, sementara nilai rataan terendah diperoleh pada perlakuan 

dengan penambahan pati labu kuning sebanyak 6% dengan nilai 

rataan sineresis 19,73%, hal ini disebabkan semakin 

meningkatnya jumlah pemberian pati labu kuning dalam proses 

pembuatan yoghurt set yang menyebabkan nilai sinersis 

mengalami penurunan dan viskositas mengalami peningkatan. 

Nilai sineresis yang menurun mengakibatkan tekstur yoghurt 

yang dihasilkan menjadi lebih baik, hal ini dikarenakan 

sineresis yang terlalu tinggi dapat merusak tekstur dari yoghurt 

set. Sineresis merupakan salah satu parameter kualitas yoghurt, 

semakin tinggi sineresis, makin turun mutunya (Wulandari dan 

Wendry, 2010). 

 Pati labu kuning yang ditambahkan dalam pembuatan 

yoghurt berperan sebagai bahan pengental yang digunakan 

untuk memperbaiki tekstur produk yang dihasilkan sehingga 

dapat menekan terjadinya proses sineresis dan meningkatkan 

viskositas dalam suatu produk, hal tersebut juga didukung 

dengan pernyataan dari Goncalves, et al (2005) yang 

menyatakan bahwa pati dalam yoghurt digunakan untuk 

meningkatkan viskositas, memperbaiki cita rasa dan mencegah 

terjadinya proses sineresis. Pati merupakan salah satu jenis 

bahan pengental yang paling banyak digunakan dalam proses 

pembuatan yoghurt karena mudah untuk diolah dan memiliki 

harga yang relatif lebih terjangkau. Pada penelitan Purnamasari, 

dkk., (2009) penambahan konsentrasi pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang yang meningkat menyebabkan terjadinya penurunan 

nilai sineresis dan menyebabkan terjadinya meningkatnya 

kapasitas peningkatan air sehingga viskositas juga mengalami 

peningkatan. Viskositas yang meningkat menyebabkan 

terjadinya pemisahan whey yang semakin berkurang, sehingga 
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viskositas akan mengalami peningkatan dan sineresis akan 

mengalami penurunan. Yoghurt set yang ditambahkan pati labu 

kuning mampu mengikat air dalam yoghurt set, sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan sineresis dan 

meningkatkan kekentalan yoghurt, sementara untuk yoghurt 

tanpa penambahan pati labu kuning memiliki tingkat sineresis 

yang tinggi karena tidak adanya penambahan pati labu kuning 

yang menyebabkan kemampuan untuk mengikat air rendah. 

Penambahan pati ganyong modifikasi dalam proses pembuatan 

kefir akan menyebabkan meningkatnya kekuatan daya tarik air 

sehingga terjadinya proses sineresis dapat dihambat dan kadar 

air mengalami penurunan, dibandingkan dengan kefir tanpa 

penambahan pati ganyong (Thohari, dkk.,  2014).  

4.3 Pengaruh Penambahan Pati Labu Kuning Terhadap 

Kadar Air Yoghurt set 

Jumlah air yang terkandung dalam bahan pangan yang 

dinyatakan dalam bentuk persen disebut dengan kadar air. 

Kadar air merupakan salah satu karakteristik penting dalam 

bahan pangan, hal ini dikarenakan kadar air berpengaruh 

terhadap penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan 

(Zuriati, dkk, 2011). Data dan analisis ragam kadar air yoghurt 

set secara lengkap disajikan pada Lampiran 6. Penambahan pati 

labu kuning kedalam pembuatan yoghurt memberikan 

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

air yoghurt set. Perbedaan pengaruh yang sangat nyata tersebut 

diduga karena adanya perbedaan persentase pati labu kuning 

yang digunakan. Penggunaan pati labu kuning dengan 

persentase yang berbeda memberikan efektivitas yang tidak 

sama dalam proses kadar air yoghurt set, hal ini ditunjukkan 

dengan menurunnya nilai kadar air yoghurt set seiring dengan 
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meningkatnya jumlah persentase pati labu kuning yang 

digunakan dalam pembuatan yoghurt set. Rataan nilai kadar air 

yoghurt set dengan penambahan pati labu kuning disajikan pada 

Tabel 6. Kadar air yoghurt set dengan penambahan pati labu 

kuning mengalami penurunan seiring dengan adanya 

penambahan pati labu kuning kedalam yoghurt set.  Nilai kadar 

air yoghurt set adalah P0 (0%) sebesar 87,63%, menjadi P1 (2%) 

84,77%, menjadi P2 (4%) sebesar 81,84 %, dan P3 (6%) sebesar 

80,11. 

Kadar air yoghurt set dengan tanpa penambahan pati 

labu kuning menunjukkan hasil yang cukup tinggi yaitu sekitar 

87,63% dan kadar air terendah diperoleh dengan penambahan 

pati labu kuning dengan konsentrasi 6% dengan nilai kadar air 

sebesar 80,11%. Peningkatan konsentrasi karbohidrat dan 

protein yoghurt akan berdampak pada peningkatan total padatan 

sehingga kadar air akan mengalami penurunan hal ini 

disebabkan karena adanya penambahan bahan tambahan dalam 

proses pembuatan yoghurt Yousef and Azadi  (2013). Proses 

pengolahan susu menjadi yoghurt juga berpengaruh terhadap 

produk akhir yang dihasilkan. Kadar air didalam yoghurt akan 

berpengaruh terhadap tekstur yoghurt yang dihasilkan, kadar air 

yang rendah akan menghasilkan yoghurt dengan tekstur yang 

padat. Rasio kandungan protein dalam bahan baku dan suhu 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tekstur 

yoghurt, selain kadar air (Khusnaini, 2014). 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% menunjukkan 

bahwa pengaruh penambahan pati labu kuning terhadap kadar 

air yoghurt set pada perlakuan P0 memberikan hasil yang sangat 

berbeda nyata dengan P1, P2 dan P3, dengan pengaruh 

penambahan pati labu kuning. Penambahan persentase pati labu 

kuning kedalam yoghurt set menyebabkan kadar air mengalami 
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penurunan, dengan nilai rataan kadar air berkisar anatar 80,11% 

- 87,63%. Perlakuan kontrol (P0) memiliki nilai rataan tertinggi 

yaitu 87,63%, hal ini disebabkan pada perlakuan kontrol tidak 

ditambahkan pati labu kuning dalam proses pembuatan yoghurt 

set, sementara nilai rataan terendah diperoleh pada perlakuan 

dengan penambahan pati labu kuning sebanyak 6% dengan nilai 

rataan kadar air 80,11%, hal ini disebabkan semakin 

meningkatnya jumlah pemberian pati labu kuning dalam proses 

pembuatan yoghurt set yang menyebabkan nilai kadar air 

mengalami penurunan, sineresis juga akan menurun dan 

viskositas mengalami peningkatan. Amilosa dan amilopektin 

yang terkandung didalam pati labu kuning dimungkinkan 

mampu mengikat air yang terkandung dalam yoghurt sehingga 

kadar air yang terdapat didalam yoghurt mengalami penurunan. 

4.4 Pengaruh Penambahan Pati Labu Kuning Terhadap 

Nilai Viskositas Yoghurt set  

 Data dan hasil analisis ragam viskositas yang 

disajikan pada Lampiran 7. Penambahan pati labu kuning 

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

terhadap viskositas yoghurt set. Perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata tersebut diduga karena adanya perbedaan 

persentase pati labu kuning yang digunakan. Penggunaan pati 

labu kuning dengan persentase yang berbeda memberikan 

efektivitas yang tidak sama dalam proses viskositas yoghurt set, 

hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai viskositas 

yoghurt set seiring dengan meningkatnya jumlah persentase pati 

labu kuning yang digunakan dalam pembuatan yoghurt set. 

Rataan nilai viskositas yoghurt set dengan penambahan pati 

labu kuning disajikan pada Tabel 6.  
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Yoghurt umumnya memiliki tekstur yang kental, 

tekstur yang kental pada yoghurt dapat dipengaruhi oleh lama 

waktu fermentasi, semakin lama waktu yang digunakan dalam 

proses pembuatan yoghurt akan menghasilkan yoghurt dengan 

tingkat kekentalan yang semakin tinggi (Wardhani, dkk.,2015). 

Penambahan konsentrasi pati akan mengakibatkan 

meningkatnya jumlah total padatan, gel yang terbentuk dan 

kapasitas pengikatan air yang menyebabkan meningkatnya nilai 

viskositas sehingga menghasilkan yoghurt dengan tekstur 

kental (El-Khair, 2009). Viskositas yoghurt set dengan tanpa 

adanya penambahan pati labu kuning menunjukkan hasil yang 

relatif lebih rendah yaitu 147,50 cP dan viskositas tertinggi 

diperoleh pada penambahan pati labu kuning dengan 

konsentrasi sebanyak 6% dengan nilai viskositas 322,50 cP, hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Purnamasari, dkk., (2009) 

menyatakan pati ubi jalar modifikasi ikat silang yang 

ditambahkan mengakibatkan peningkatan viskositas pada 

yoghurt yang dihasilkan, hal ini dikarenakan pati berfungsi 

sebagai bahan pengental. Pati labu kuning yang ditambahkan 

dalam jumlah yang meningkat akan menyebabkan nilai 

viskositas akan mengalami peningkatan, selain itu proses 

fermentasi yang dilakukan pada penelitian selama 48 jam 

menyebabkan tekstur yoghurt yang dihasilkan menjadi lebih 

kental. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% menunjukkan 

bahwa perlakuan P3 berbeda sangat nyata terhadap P0, P1, dan 

P2, sedangkan P0, P1, dan P2 menunjukkan hasil yang relatif 

sama pada perlakuan, hal ini diduga karena adanya penambahan 

pati labu kuning dalam pembuatan yoghurt. Pati labu kuning 

mampu mengikat air dalam yoghurt karena adanya kandungan 

karbohidrat berupa amilum dan amilopektin yang mampu 



42 
 

menyerap air sehingga kandungan air mengalami penurunan 

dan meningkatkan kekentalan yoghurt yang dihasilkan.  

Kumala dan Nurlaela (2015) menyatakan bahwa penambahan 

pure labu kuning dalam pembuatan es krim yoghurt 

berpengaruh terhadap tekstur yang dihasilkan  karena adanya 

kandungan pati yang terdapat didalam tanaman labu kuning 

yang dapat mengikat air sehingga dapat meningkatkan 

viskositas atau kekentalan dalam adonan es krim. Penambahan 

ekstrak buah angkak yang berbeda pada masing- masing sampel 

juga berpengaruh terhadap tingkat kekentalan yoghurt yang 

dihasilkan, semakin banyak jumlah ekstrak buah angkak yang 

ditambahkan akan berpengaruh terhadap jumlah volume cairan 

dan akan menghasilkan yoghurt dengan tekstur  cair (Hidayati, 

2014). 

Nilai rataan viskositas yoghurt set yang diperoleh dari 

hasil penelitian ini adalah 147,50 cP – 322,50 cP. Data yang 

diperloleh menunjukkan bahwa hasil rata-rata nilai viskositas 

akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya 

jumlah pemberian pati labu kuning dalam masing-masing 

perlakuan, hal ini dikarenakan didalam pati labu kuning 

terdapat kandungan nutrisi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pengental berupa karbohidrat. Nilai viskositas terendah 

diperoleh pada perlakuan kontrol tanpa adanya penambahan 

pati labu kuning P0 (0%) sebesar 147,50 cP, sementara untuk 

nilai viskositas tertinggi diperoleh pada perlakuan P3 dengan 

penambahan pati labu kuning sebanyak 6% dengan nilai 

viskositas 322,5 cP. Penambahan pati labu kuning dalam proses 

pembuatan yoghurt set berperan sebagai bahan pengental yang 

mengakibatkan terjadinya proses peningkatan nilai viskositas 

pada masing-masing perlakuan. Viskositas pada kefir ubi ungu 

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya 
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pemberian tepung ubi ungu Jepang selama proses fermentasi, 

adanya penambahan tersebut mengakibatkan tepung akan 

mengingkat air pada air susu yang  mengakibatkan viskositas 

mengalami peningkatan (Rizky dan Zubaidah, 2015). 

Goncalves, et al (2005) berpendapat bahwa semakin tinggi 

jumlah konsentrasi pengental, kapasitas pengingkatan air akan 

semakin meningkat sehingga viskositas mengalami 

peningkatan. Penambahan pati ganyong modifikasi dapat 

meningkatkan viskositas kefir, kenaikan viskositas yoghurt 

dengan penambahan pati ganyong modifikasi akan 

menghasilkan matriks kefir yang berupa eksopolisakarida dan 

bahan – bahan organik lain yang berpengaruh terhadap 

kekentalan kefir, akibat dari kerja mikroorganisme pada kefir 

(Thohari, dkk., 2014). 

Puspitasari, dkk. (2014) menyatakan bahwa 

penambahan ekstrak buah kelengkeng yang didalamnya 

terdapat monosakarida akan berpengaruh terhadap viskositas 

yoghurt. Monosakarida tersebut akan dimanfaatkan oleh BAL 

untuk memproduksi asam laktat. Asam laktat yang terbentuk 

akan menyebabkan terjadinya penurunan pH dan menyebabkan 

kasein mengalami koagulasi pembentuk gel yoghurt yang 

nantinya mengakibatkan nilai viskositas yoghurt mengalami 

peningkatan. Viskositas pada yoghurt dipengaruhi oleh faktor – 

faktor berupa jumlah konsentrasi padatan lemak, penstabil, 

pencampuran  bahan baku, lemak susu, proses pemanasan dan 

jenis kultur starter yang digunakan (Wardana,2012). 

4.5 Pengaruh Penambahan Pati Labu Kuning Terhadap 

Total Gula Yoghurt set  

Gula total adalah senyawa karbohidrat yang berupa 

monosakarida maupun disakarida (glukosa, galaktosa, fruktosa 
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dan sukrosa) yang berfungsi sebagai pemberi rasa manis dan 

sumber energi (Umami dan Afifah, 2015). Data dan hasil 

analisis ragam total gula yang disajikan pada Lampiran 8. 

Penambahan pati labu kuning memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total gula yoghurt set. 

Perbedaan pengaruh yang sangat nyata tersebut diduga karena 

adanya perbedaan persentase pati labu kuning yang digunakan. 

Penggunaan pati labu kuning dengan persentase yang berbeda 

memberikan efektivitas yang tidak sama dalam pembentukkan 

total gula, hal ini ditunjukkan dengan menurunnya nilai total 

gula yoghurt set seiring dengan meningkatnya jumlah 

persentase pati labu kuning yang digunakan dalam pembuatan 

yoghurt set. Rataan nilai viskositas yoghurt set dengan 

penambahan pati labu kuning disajikan pada Tabel 6.  

Pati labu kuning yang ditambahkan dalam proses 

pembuatan yoghurt set merupakan salah satu jenis kabohidrat 

yang dibutuhkan oleh bakteri asam laktat dalam proses 

fermentasi. Pati merupakan karbohidrat kompleks yang terdiri 

dari amilum dan amilopektin, hal tersebut didukung dengan 

pernyataan Kusbandari (2015) yang menyatakan karbohidrat 

merupakan salah satu komponen bahan pangan yang terdiri dari 

3 komponen utama yaitu : karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen 

(O). Karbohidrat berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi 

kelompok karbohidrat sederhana seperti monosakarida dan 

disakarida, sementara untuk kelompok karbohidrat kompleks 

atau polisakarida seperti pati, glikogen, selulosa dan 

hemiselulosa. Irwan (2007) menyatakan bahwa pati terbentuk 

dari dua polimer molekur glukosa yang berupa amilosa dan 

amilopektin. Amilosa merupakan polimer glukosa rantai 

panjang yang tidak bercabang, sementara amilopektin polimer 

glukosa dengan susunan yang bercabang – cabang. 
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Nilai total gula dalam yoghurt set mengalami 

penurunan seiring dengan bertambahnya jumlah pemberian pati 

labu kuning dalam masing-masing perlakuan dimana P0 (0%) 

sebesar 18,67%, menjadi P1 (2%) sebesar 15,76%, menjadi P2 

(4%) sebesar 10,48% dan P3 (6%) sebesar 8,08%. Penurunan 

nilai total gula dalam yoghurt set dengan penambahan labu 

kuning dipengaruhi oleh lama fermentasi, hal ini dikarenakan 

dalam proses pembuatan yoghurt set proses pemeraman 

dilakukan selama 48 jam dengan menggunakan suhu ruang. 

Wardhani, dkk., (2015) menyatakan bahwa kadar gula total 

yang terdapat didalam yoghurt jagung dipengaruhi oleh lama 

waktu proses fermentasi. Semakin lama waktu proses 

fermentasi akan menyebabkan penurunan kadar gula total 

dalam yoghurt jagung.  

Hasil Jarak Berganda Duncan 1% menunjukkan 

bahwa perlakuan P0 dan P1 berbeda sangat nyata terhadap P2 

dan P3, sedangkan P0 dan P1 menunjukkan hasil yang sama, hal 

ini diduga akibat adanya penambahan pati labu kuning dengan 

persentase yang berbeda pada masing–masing perlakuan 

menyebabkan gula total mengalami penurunan. Total gula yang 

menurun disebabkan karena karbohidrat dalam proses 

fermentasi akan diurai menjadi gula yang lebih sederhana oleh 

bakteri asam laktat. Karbohidrat yang terdapat didalam pati labu 

kuning akan digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai sumber 

energi untuk proses pertumbuhan dan akan menyebabkan pH 

mengalami penurunan sehingga menciptakan rasa asam pada 

yoghurt. Sintasari (2014) menyatakan bahwa proses penurunan 

kadar gula total juga disebabkan adanya aktivitas BAL yang 

memanfaatkan gula sebagai sumber nutrisi dan sumber energi 

selama proses fermentasi berlangsung. Penambahan susu skim 

dan sukrosa dalam proses pembuatan yoghurt akan 



46 
 

meningkatkan jumlah total gula dalam yoghurt, hal ini 

dikarenakan adanya aktivitas mikroorganisme yang merombak 

gula kompleks menjadi gula sederhana. Bakteri asam laktat 

memiliki batasan optimal dalam menggunakan gula sebagai 

sumber energi dan karbon sehingga semua gula yang 

ditambahkan tidak diubah menjadi asam laktat (terbentuk sisa) 

selama proses fermentasi berlangsung. Gula total dihitung 

berdasarkan gula sisa yang terbentuk. Pernyataan tersebut juga 

didukung dengan pernyataan dari Rizky dan Zubaidah (2015) 

yang menyatakan bahwa tepung ubi Jepang yang ditambahkan 

kedalam kefir dapat menambah nutrisi pada media 

pertumbuhan mikroorganisme sebagai nutrisi yang diperlukan 

oleh kefir grains untuk tumbuh. Gula yang terdapat didalam 

tepung ubi Jepang akan dirombak oleh bakteri asam laktat 

sebagai substrat yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme 

sebagai metabolise menjadi asam-asam organik, sehingga 

didapatkan hasil total gula pada kefir ubi ungu semakin 

menurun. 

 


