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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF B TYPE GELATINE (BEEF GELATINE) 
USED ON THE WATER HOLDING CAPACITY, MELTING TIME 

AND ORGANOLEPTIC QUALITY OF FROZEN YOGHURT. 
 

 The data was taken from January 3rd till February 25th 2006 in the 
Laboratory of Dairy Product Technology of Brawijaya University.  

This research aims to find out and determine the proper concentration of 
beef gelatin which used to produce high quality of frozen yoghurt based on the 
water holding capacity, melting speed and organoleptic quality (texture and taste). 

The frozen yoghurt was made from fresh milk, sugar, beef gelatin, and 
yoghurt starter (L. bulgaricus and S. thermophillus). The method which used an 
experiment with Randomized Block Design (RBD). The treatment consist of 4 
level of gelatin concentration and 3 group, i. e; P0 (0 %), P1 (0,2 %), P2 (0,4 %), 
P3 (0,6 %). Data analysis by analysis of variance and followed by Duncan’s 
Multiple Range Test ( DMRT ) if there is any significant effect. 

The result of study showed that gelatin added of many concentrates in 
many frozen yoghurt gave water holding capacity average to treatment P0, P1, P2, 
P3 is 37,678%; 38,172%; 43,747%; 46,005%; melting speed 126,000; 133,000; 
147,333; 147,667 (minutes). Then, the result of hedonic test to the frozen yoghurt 
texture is 5,750; 5,933; 6,167; 6,467, the result of hedonic test to the frozen 
yoghurt taste is 6,583; 6,417; 6,683; 6,950. 

The result of study that was done can be concluded increasing of gelatin 
concentrate added to treatment, could give the real influence to the frozen yoghurt 
texture (P<0,05), couldn’t give the real influence to the water binding value 
(P>0,05), melting speed (P>0,05) and couldn’t give the real influence to the result 
of hedonic test of panelist to the frozen yoghurt taste (P>0,05). To get good frozen 
yoghurt with the same ingredients, equipment, and made process as like as in this 
study, suggested to use gelatin added amount 0,6% (P3). Suggested to do later 
study about influence of gelatin added to quality of lactic acid bacteria at frozen 
yoghurt. 

 
Key word : frozen yoghurt, water binding capacity, melting time, organoleptic 
quality, gelatin, lactic acid bacteria. 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH PENAMBAHAN GELATIN TIPE B (BEEF GELATINE) 
TERHADAP DAYA IKAT AIR, KECEPATAN MELELEH, DAN MUTU 

ORGANOLEPTIK YOGHURT BEKU (FROZEN YOGHURT) 
 

Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 3 Januari 
hingga 25 Februari 2006 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dan perbedaan pengaruh 
konsentrasi penambahan gelatin sebagai bahan penstabil (stabilizer) dan bahan 
pengemulsi (emulsifier) terhadap daya ikat air, kecepatan meleleh dan mutu 
organoleptik (tekstur dan rasa) untuk menghasilkan yoghurt beku yang baik. Hasil 
penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan tentang konsentrasi penambahan gelatin yang tepat, sehingga 
dihasilkan yoghurt beku yang baik ditinjau dari aspek daya ikat air, kecepatan 
meleleh dan mutu organoleptik. 

Materi penelitian yang digunakan adalah yoghurt beku yang dibuat dari 
susu segar, gula, gelatin dan starter yoghurt (L. bulgaricus dan S. thermophillus). 
Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan yaitu penambahan gelatin dengan 
konsentrasi 0 % (P0); 0,2 % (P1); 0,4 % (P2); 0,6 % (P3) dan tiga 
pengelompokan. Variabel yang diukur adalah daya ikat air, kecepatan meleleh dan 
mutu organoleptik yang meliputi tekstur dan rasa. Analisis data menggunakan 
sidik ragam, apabila terdapat pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan gelatin pada berbagai 
konsentrasi dalam pembuatan yoghurt beku memberikan rataan daya ikat air pada 
perlakuan P0, P1, P2, P3 sebesar 37,678%; 38,172%; 43,747%; 46,005%; 
kecepatan meleleh 126,000; 133,000; 147,333; 147,667 (menit). Adapun hasil uji 
kesukaan terhadap tekstur yoghurt beku adalah 5,750; 5,933; 6,167; 6,467, hasil 
uji kesukaan terhadap rasa yoghurt beku adalah 6,583; 6,417; 6,683; 6,950. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
peningkatan penambahan konsentrasi gelatin pada perlakuan, mampu memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap tekstur yoghurt beku (P<0,05), tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap daya ikat air (P>0,05), kecepatan meleleh (P>0,05) 
dan tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil uji kesukaan panelis 
terhadap rasa yoghurt beku (P>0,05). Untuk mendapatkan yoghurt beku yang baik 
dengan proses pembuatan, peralatan dan bahan yang sama seperti dalam 
penelitian ini, disarankan untuk menggunakan penambahan gelatin sebesar 0,6 % 
(P3). Disarankan juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 
penambahan gelatin terhadap kualitas bakteri asam laktat yang ada didalam 
yoghurt beku.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu komoditi yang mudah mengalami kerusakan oleh 

mikroorganisme, justru karena komposisi kimiawinya yang lengkap sehingga 

menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, baik bakeri, 

kapang maupun khamir (Idris, 2003). Berbagai macam cara telah dilakukan untuk 

menambah daya simpan susu segar diantaranya melakukan pendinginan terhadap 

susu segar dan melakukan pengolahan pasca panen, sehingga dihasilkan produk 

pangan seperti yoghurt. Yoghurt merupakan produk hasil fermentasi dari susu dan 

produk ini lebih mudah dicerna daripada susu, karena selama proses fermentasi, 

kandungan laktosa yang terdapat dalam susu telah dipecah menjadi glukosa dan 

galaktosa (Anonim, 2006).  

Yoghurt yang ada dipasaran selama ini kebanyakan masih dalam bentuk semi 

gel, sehingga dibutuhkan pengembangan lebih lanjut untuk mendapatkan variasi 

penyajiannya. Pengembangan yang dilakukan untuk mendapatkan variasi 

penyajian seperti melakukan pemutaran/aerasi pada yoghurt sehingga diperoleh 

bentuk yoghurt yang secara fisik menyerupai eskrim, namun tetap memiliki 

kandungan bakteri asam laktat didalamnya dan memiliki rasa khas yoghurt yang 

lazim disebut sebagai yoghurt beku (frozen yoghurt). Untuk mendapatkan yoghurt 

beku yang berkualitas baik, dilakukan penambahan bahan-bahan tertentu yang 

berfungsi sebagai penstabil (stabilizer) dan pengemulsi (emulsifier) yang 

bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas yoghurt beku. Bahan 

tambahan ini seperti gelatin, karageenan, Na-cmc dan lain-lain.  
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1.2. Rumusan Masalah 

 Apakah ada pengaruh penambahan gelatin terhadap daya ikat air (water 

holding capacity), kecepatan meleleh (melting speed) dan mutu organoleptik 

(organoleptic quality) yoghurt beku (frozen yoghurt). 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh dan perbedaan pengaruh 

konsentrasi penambahan gelatin sebagai bahan penstabil (stabilizer) dan 

pengemulsi (emulsifier) terhadap daya ikat air, kecepatan meleleh dan mutu 

organoleptik yoghurt beku (frozen yoghurt ). 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dalam menentukan penambahan 

konsentrasi gelatin yang tepat sebagai bahan pengemulsi dan penstabil, 

sehingga dihasilkan yoghurt beku dengan kualitas yang baik untuk 

dikonsumsi ditinjau dari aspek daya ikat air, kecepatan meleleh dan mutu 

organopleptik yoghurt beku (frozen yoghurt). 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut. 

3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, praktisi dan industri pangan 

yang terkait dengan penelitian ini. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Pada proses pembuatan yoghurt, terjadi penurunan pH yoghurt hingga kisaran 

titik isoelektrik kasein (sebagian besar muatan positif dan negatif misel kasein 

telah berikatan, sehingga total jumlah muatan hampir mendekati nol) 

menyebabkan menurunnya daya ikat air. Gel kasein yang berada pada lingkungan 

pH isoelektrik mempunyai daya pengikatan molekul air yang relatif lemah, 

sehingga menyebabkan terjadinya pelepasan molekul air pada permukaan gel atau 

sineresis (Fennema, 1976). Penurunan daya ikat air dapat diatasi dengan cara 

menambah bahan penstabil, misalnya gelatin. Gelatin dapat meningkatkan daya 

ikat air melalui interaksi elektrostatik dengan molekul kasein (COO- Ca2+-COO-) 

sehingga terjadi penghambatan interaksi hidrofobik pada molekul non 

polar/molekul yang mempunyai gugus non polar yang menyatu karena proses 

pengasaman (Srinivasan and Paraf, 1997).  

Gelatin juga mampu membentuk gel dengan mekanisme pengembalian ikatan 

helix yang acak (Winarno, 1997). Penambahan gelatin dilakukan pada saat susu 

dipasteurisasi sehingga gelatin mengalami proses pemanasan dan hal ini akan 

mengakibatkan terjadinya denaturasi protein gelatin, yaitu terbukanya gugus–

gugus reaktif di dalam gelatin seperti rantai alpha. Rantai alpha akan membentuk 

helix kolagen sehingga memiliki daya ikat air/menyerap air dan terbentuk gel tiga 

dimensi yang dikenal dengan tipe gel gelatin. Terperangkapnya molekul air akan 

menyebabkan kekentalan produk meningkat dan hal ini akan berpengaruh 

terhadap kecepatan meleleh yoghurt beku (Cole, 2001). 
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Penambahan gelatin akan mengganggu pengubahan laktosa menjadi asam 

laktat oleh bakteri asam laktat yang ditambahkan pada saat membuat yoghurt, 

selain itu penambahan gelatin akan meningkatkan viskositas yoghurt, namun 

membantu memperbaiki tekstur dan tidak mempengaruhi rasa yoghurt. Tekstur 

dan rasa dari yoghurt beku sangat dipengaruhi oleh komponen penyusun dari 

yoghurt sendiri, termasuk penggunaan bahan penstabil, bahan pengemulsi serta 

pengolahan dan penanganannya (Chandan and Shahani, 1993). Lebih lanjut 

Winarno (1991) menjelaskan bahwa tekstur dan rasa dari sebagian besar bahan 

pangan biasanya tidak stabil, artinya dapat mengalami perubahan yang disebabkan 

oleh proses pembuatannya.  

 
1.6. Hipotesis 

 Penggunaan gelatin sebagai bahan penstabil (stabilizer) dan pengemulsi         

(emulsifier) diduga akan memberikan pengaruh terhadap daya ikat air, kecepatan 

meleleh dan mutu organoleptik yoghurt beku (frozen yoghurt). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.Yoghurt 

Yoghurt merupakan hasil pemeraman susu yang mempunyai cita rasa 

spesifk sebagai hasil fermentasi oleh bakteri asam laktat (Hadiwiyoto, 1994). 

Mikroflora yang digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah strain L. bulgaricus 

dan S. thermophillus, bakteri ini memiliki hubungan mutualis dalam 

memfermentasi laktosa susu dengan kecepatan yang berbeda dan memberikan 

keasaman pada produk akhir (Sokolinska, Michalski and Pikul, 2004). Sifat dan 

mutu produk yoghurt ditentukan oleh sifat dan kualitas bahan dasarnya, perubahan 

yang terjadi akibat aktivitas mikroorganisme dan terjadinya interaksi antara hasil 

degradasi oleh enzim mikroorganisme dengan komponen yang ada dalam bahan 

dasarnya (Sudarmadji dan Kuswanto, 1989).  

Yoghurt dapat diklasifikasikan menjadi yoghurt set, stirred yoghurt, dan 

drinking yoghurt tergantung pada keadaan fisiknya. Bila digolongkan berdasarkan 

komposisi lemak, yoghurt terdiri atas yoghurt dengan lemak penuh, medium dan 

yoghurt rendah lemak. Berikut penjelasan mengenai penggolongan yoghurt 

berdasarkan keadaan fisiknya : 

1. Yoghurt set adalah yoghurt yang difermentasi dalam kemasan, kemudian 

disimpan pada kemasan akhir dengan lingkungan yang hangat untuk 

mendukung fermentasi susu, sebelum didinginkan. 

2. Stirred yoghurt adalah yoghurt yang difermentasi pada kontainer/tempat yang 

besar kemudian dilakukan pengadukan (stirring) sebelum dipindahkan ke 

dalam kemasan/wadah yoghurt. 
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3. Drinking yoghurt adalah stirred yoghurt yang memiliki kandungan total 

padatan (total solid) tidak melebihi 11 % dan dilakukan homogenisasi sebelum 

dikonsumsi, untuk mengurangi kekentalan. 

 
2.2. Yoghurt Beku 

Chandan dan Shahani (1993) menyatakan bahwa yoghurt beku merupakan 

produk yang mirip es krim secara fisik, memiliki rasa asam yang cukup tajam dan 

mengandung enzim aktif laktase yang diproduksi oleh starter yoghurt                     

(L. bulgaricus dan S. thermophillus). Flores, Klipfel and Tobias (1993) lebih 

lanjut menjelaskan bahwa bahan lain yang dapat ditambahkan dalam pembuatan 

yoghurt beku selain susu, adalah bahan pengemulsi dan bahan penstabil. Syarat 

yang harus dipenuhi dalam pembuatan yoghurt beku (frozen yoghurt) adalah 

yoghurt beku harus terdiri dari satu elemen yang sangat dibutuhkan yaitu adanya 

bakteri asam laktat yang sehat, meskipun angka mikroorganisme tersebut belum 

dapat didefinisikan (Lopez, Medina and Jordano, 1998) 

Konsumen memiliki ketertarikan tersendiri terhadap yoghurt beku, karena 

didalamnya terdapat bakteri asam laktat yang berguna bagi kepentingan tubuh 

manusia. Adanya bakteri asam laktat dalam yoghurt beku berfungsi sebagai anti 

karsinogenik, selain itu struktur laktosa yang ada telah dipecah menjadi asam 

laktat menjadikan yoghurt beku lebih mudah dicerna, membantu penyembuhan 

infeksi intestinal, membantu masyarakat yang memiliki ketahanan yang rendah 

terhadap laktosa/lactose intolerance. Daya tarik lainnya adalah rasanya yang asam 

dan flavournya yang sama dengan yoghurt (Davidson, Duncan, Hackney, Eigel, 

and Boling, 1999). 
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Yoghurt beku merupakan produk yang memiliki kandungan lemak yang 

relatif rendah dan belum memiliki standart internasional yang dapat dijadikan 

acuan secara umum. Lebih lanjut Marshall and Arbuckle (1986) menjelaskan 

bahwa yoghurt beku dapat dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan kandungan 

lemak didalamnya, yaitu yoghurt beku tanpa lemak (non fat frozen yoghurt) 

dengan kandungan lemak kurang dari 0,5 gram/penyajian, yoghurt beku rendah 

lemak (low fat frozen yoghurt) memiliki kandungan lemak antara 0,3–3 

gram/penyajian dan yoghurt beku (frozen yoghurt) memiliki kandungan lemak 

diatas 3 gram/penyajian. Untuk memperoleh yoghurt beku yang baik dapat 

ditambahkan bahan penstabil dan bahan pengemulsi, walaupun di dalam  susu 

terdiri dari bahan penstabil dan pengemulsi alami (protein, phospolipid, phosphate 

dan sitrat), campuran dari bahan tersebut akan memberikan kualitas yang baik.  

 
2.3. Gelatin 

Manusia telah menggunakan gelatin sejak beratus-ratus tahun yang lalu 

dalam industri makanan dan pengobatan karena sifatnya yang unik. Kini, 

kegunaannya telah diperluas lagi ke dalam berbagai produk, diantaranya :  

1.  Produk pangan : sebagai zat pengental, penggumpal, elastiser, pengemulsi, 

penstabil, pembentuk busa, menghindari sineresis, pengikat air, memperbaiki 

konsistensi, pelapis tipis, pemerkaya gizi, pengawet, dll. 

2. Farmasi : sebagai pembungkus kapsul atau tablet obat, sebagai mikro 

enkapsulasi vitamin dan mineral serta premix agar awet. 

3.  Fotografi : membuat film menjadi lebih sensitif dan sebagai pelapis zat warna 

film. 
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4.  Kosmetika : (khususnya digunakan untuk menstabilkan emulsi pada produk-

produk sampo, penyegar dan pelindung kulit (lotion/emulsi cream), sabun 

(terutama yang cair), lipstik, cat kuku, busa cukur, krim pelindung sinar 

matahari, dll. 

5.  Kedokteran/kesehatan : gelatin sol digunakan untuk produk minuman sehat, 

produk diet, infus, dll (Hermanianto, 2006).  

 Gelatin disusun oleh rangkaian molekul polipeptida yang berasal dari 

kolagen, yaitu komponen primer protein yang terdapat pada kulit dan tulang 

hewan. Gelatin memiliki kandungan protein sebesar 84%-90%, 1-2% garam 

mineral dan air dalam jumlah yang kecil (Poppe, 1992). Beberapa produk gelatin 

seringkali digunakan untuk memasak dan ditambahkan pada bahan makanan. 

Gelatin merupakan sistem koloidal padat (protein) dalam cairan (cair), sehingga 

pada suhu dan kadar air yang tinggi gelatin mempunyai kenampakan cairan yang 

disebut fase sol atau hidrosol, sebaliknya pada suhu dan kadar air yang lebih 

rendah, gelatin akan tampak berbentuk gel. Perlakuan pemanasan dan 

penambahan air akan merubah fase gel menjadi fase sol, sebaliknya pendinginan 

akan mengakibatkan fase sol berubah menjadi fase gel (Prayoga, 1981). 

 

 

Gambar 1. Rumus molekul gelatin (Saleh,2004). 
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Gelatin dibagi menjadi dua tipe yaitu : 

1. Tipe A, pada umumnya terbuat dari tulang atau kulit babi yang berumur 

tidak lebih dari enam bulan, memiliki titik isoelektrik antara 7 hingga 9 

tergantung dari temperatur yang diberikan pada kolagen. 

2. Tipe B, berasal dari tulang dan kulit sapi, memiliki titik isoelektrik antara 

4,8–5,2. Gelatin ini paling banyak digunakan karena mampu berikatan 

dengan hidrokoloid lain dengan sempurna (Cole, 2001). 

 Gelatin merupakan sumber protein murni yang rendah kalori, bebas 

kolesterol, gula dan bebas lemak (Anonymous, 2004a). Ward and Courts (1977) 

menyatakan bahwa gelatin dapat ditambahkan pada susu sebelum fermentasi dan 

memiliki titik leleh rendah (dibawah 37 ºC) yang memberi karakteristik pada 

produk akhirnya.  

 
2.4. Bahan penstabil 

Pada tahun 1915 Frandsen menggunakan kata bahan penstabil (stabilizer) 

untuk menggambarkan grup/kelompok substansi yang pada waktu itu diketahui 

sebagai penjaga (holder), koloid pengikat dan pengisi. Tujuan utama penggunaan 

stabilizer pada eskrim adalah untuk mendapatkan body dan tekstur yang lembut, 

memperlambat atau mengurangi kristal es yang berkembang selama penyimpanan, 

memperbaiki keseragaman produk dan menambah ketahanan perlelehan. Fungsi 

stabilizer adalah membentuk struktur gel pada air dan berkombinasi dengan air 

menjadi hidrasi air (water hydration) sehingga menambah kekentalan. Gel akan 

menjebak partikel lain dengan jaringan tiga dimensi. Bertambahnya kekentalan 

karena bahan penstabil juga disebabkan oleh adanya interaksi gelatin dengan 

makro molekul yang ada dalam produk beku (Marshall and Arbuckle, 1986). 
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Bahan penstabil yang ditambahkan ke dalam yoghurt guna menambah 

hidrasi, stabilitas, kekuatan mekanik dan konsistensi dengan membentuk jaringan 

protein (menghindari terbebasnya air). Tipe bahan penstabil yang digunakan 

disesuaikan berdasarkan tipe yoghurt, kondisi proses, kelarutan, standart legal dan 

keberadaan stabilizer (Marshall and Arbuckle, 1986).  

 
2.5. Bahan pengemulsi 

Bahan pengemulsi adalah substansi yang mampu menghasilkan suspensi 

yang stabil dari dua cairan yang tidak dapat bercampur secara alami. Menurut 

Marshall and Arbuckle (1986), pengemulsi adalah substansi konsentrasi yang 

keberadaannya berfungsi sebagai penggabung/penghubung antara lemak dan 

plasma, mengurangi tegangan diantara keduanya yang tak dapat bercampur. 

Pengemulsi alami pada susu, krim dan campuran eskrim cukup dipakai untuk 

menstabilisasi globula lemak.  

Fungsi utama dari penambahan emulsifier pada eskrim/yoghurt beku 

adalah menstabilisasi globula lemak dan menghasilkan penampakan yang baik 

pada eskrim/yoghurt beku. Fungsi lainnya adalah menyeragamkan struktur, 

memperbaiki dan menjaga kualitas, memperpanjang daya simpan serta untuk 

mendapatkan body dan tekstur yang optimum (Campbell and Marshall, 1975). 

 
2.6. Daya Ikat Air 

 Sampai sekarang belum diperoleh suatu istilah yang tepat untuk air yang 

terdapat dalam bahan makanan. Istilah yang umumnya dipakai hingga sekarang 

ini adalah “ air terikat”. Kata air terikat ini didefinisikan sebagai suatu sistem yang 



 11 

mencakup air yang memiliki keterikatan berbeda-beda dalam bahan pangan 

(Winarno, 1997). 

Daya ikat air pada bahan pangan di definisikan sebagai kemampuan 

struktur tiga dimensi protein untuk mengikat air dan menahan molekul air melalui 

proses adsorpsi. Pada yoghurt, daya ikat air tersebut merupakan salah satu bentuk 

interaksi antar molekul protein serta antara molekul protein dan molekul air, yang 

selanjutnya akan menjadi faktor penting penentu sifat dan fungsi protein sebagai 

pembentuk gel serta kualitas yoghurt (Zayas dalam wahyu, 2004). Kemampuan 

protein untuk mengikat air banyak berpengaruh pada sifat fungsional, daya ikat air 

serta sineresis. Pengikatan air oleh protein dipengaruhi oleh konsentrasi protein, 

pH, kekuatan ionik, temperatur, keberadaan komponen lain pada bahan pangan 

seperti hidrofilik polisakarida, lemak dan garam, perlakuan panas, serta kondisi 

penyimpanan (Zayas dalam wahyu, 2004). 

 
2.7. Kecepatan Meleleh 

Kualitas dari bahan pangan beku seperti es krim dan yoghurt beku, salah 

satunya dipengaruhi oleh kecepatan meleleh pada bahan pangan tersebut. Yoghurt 

beku yang baik akan lebih tahan perlelehan pada saat dihidangkan pada suhu 

kamar (Chandan and Shahani, 1993). Karakteristik kecepatan meleleh dari es krim 

atau yoghurt beku secara umum dipengaruhi oleh bahan pengemulsi, bahan 

penstabil, keseimbangan garam dalam bahan susu serta kondisi pemisahan 

pembuatan dan penyimpanan (Champbell and Marshall, 1975). Kecepatan 

meleleh dari produk beku juga dipengaruhi oleh kandungan total solid yang 

terdapat didalamnya seperti protein, lemak, karbohidrat (Idris, 2003) 
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2.8. Mutu organoleptik 

Penilaian secara sensoris dilakukan dengan menggunakan indera 

pengecap, pembau dan peraba pada waktu bahan pangan dimakan. Interaksi dari 

hasil-hasil penilaian dengan alat-alat indera tersebut dipakai untuk mengukur 

mutu bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu serta pengembangan produk 

baru. Penilaian semacam ini dapat dilakukan oleh seorang saja maupun beberapa 

ratus orang (Idris, 2004). 

 
2.8.1. Tekstur 

Tekstur merupakan kombinasi sifat-sifat fisik yang dapat diketahui melalui 

kinetis (ujung saraf yang menyerupai otot), rabaan (termasuk mouthfeel), 

penglihatan dan pendengaran. Sifat fisik meliputi bentuk, besar, jumlah dan 

konformasi dari elemen-elemen struktur zat (Idris, 2003). 

 
2.8.2. Rasa 

Rasa dalam bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri, namun 

setelah melewati proses pengolahan maka rasa akan terpengaruh oleh bahan-

bahan yang ditambahkan selama proses pengolahan (Kumalaningsih, 1989). 

Dalam pembuatan yoghurt, rasa dipengaruhi oleh aktivitas kultur yoghurt yang 

menyebabkan perubahan kimia produk sehingga mempengaruhi karakteristik 

yoghurt. Komponen seperti asam laktat, asam asetat, asetaldehid, aseton, dan 

diasetil dihasilkan dari fermentasi laktosa dan protein yang memberikan pengaruh 

terhadap kualitas sensori pada yoghurt beku (Davidson et al., 1999).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 
3.1. Lokasi dan waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 3 januari 2006 hingga 25 

Februari 2006. 

 
3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yoghurt beku yang 

dibuat dari susu segar, gula, gelatin dan starter yoghurt. Susu segar diperoleh dari 

KUD “DAU” Malang, starter yoghurt yang digunakan adalah bakteri                   

S. thermophillus dan L. bulgaricus diperoleh dari pabrik pengolahan susu IMDI 

Pandaan Pasuruan, sedangkan gelatin diperoleh dari toko kimia di Malang yaitu 

toko “ Panadia “, bahan lain yang digunakan adalah alkohol 70 %, susu skim, 

aquades, larutan pH buffer 4. 

 Peralatan yang digunakan adalah timbangan analitik (mettler Aj 150), 

timbangan kasar (ohauss), pH meter (hanna instrument), refrigerator, gelas ukur, 

erlenmeyer, beaker glass, pengaduk, sendok, gunting, kertas label, kertas tisu, 

otoklaf, viskometer digital brookfield (DV II+pro), kompor, panci, alat pembuat 

eskrim (ice cream freezer), sentrifuge (digisystem laboratory,Inc., model DSC 

158, 220 volt, rpm maksimal 3200), alumunium foil, botol film. 
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3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan percobaan, 

rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (R.A.K) dengan 

tiga pengelompokan. Pengelompokan didasarkan pada hari pembuatan yoghurt 

beku. Perlakuan yang diberikan sebanyak empat konsentrasi penambahan gelatin. 

 
Tabel 1. Perlakuan Penambahan Gelatin 

Kelompok  Perlakuan Gelatin 
I P0  0 % 

 II P1  0,2 % 
 III P2  0,4 % 
 IV P3  0,6 % 
  

 Variabel yang diukur adalah daya ikat air, kecepatan meleleh dan mutu 

organoleptik (tekstur dan rasa) dari yoghurt beku. 

 
3.3.1. Prosedur Penelitian 

Pembuatan yoghurt beku dilakukan dengan metode Chandan and Shahani        

(1993), pembuatan yoghurt dilakukan menurut metode Idris (2003). Berikut 

adalah metode selengkapnya : 

1. Penyiapan dan pemilihan bahan baku (susu, starter, gula pasir dan gelatin). 

2. Pencampuran bahan baku susu dan gelatin yang dilanjutkan dengan 

pasteurisasi pada suhu 72 °C selama 15 detik sambil diaduk, kemudian 

diangkat. 

3. Penurunan suhu hingga 43 °C. 

4. Inokulasi starter sebesar 2 % dari total bahan baku yoghurt beku yang akan 

dibuat. 

5. Inkubasi pada suhu ruang, selama 24 jam. 
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6. Penambahan gula sebanyak 14 %, diaduk selama kurang lebih 5 menit hingga 

sampel menjadi homogen. 

7. Aging pada suhu 4 °C selama 4 jam, yang berfungsi untuk mendapatkan 

yoghurt mix yang lebih mengkilat dan lebih kental. 

8. Pemutaran dengan ice cream freezer selama 15 menit. 

9. Pengemasan dalam kap es krim dan dilanjutkan dengan pembekuan pada suhu 

–20 °C, selama 24 jam. Diagram alir proses pembuatan yoghurt beku dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

 
3.3.2. Pengujian Produk 

1. Pengujian terhadap kecepatan meleleh yoghurt beku dilakukan menurut 

metode Marshall and Arbuckle (1986)/Lampiran 3. 

2. Pengujian daya ikat air dilakukan menurut (Imm, Lian and Lee, 

2000)/Lampiran 2. 

3. Pengujian organoleptik yoghurt beku dilakukan dengan menggunakan uji 

kesukaan terhadap rasa dan tekstur dengan metode hedonik (Purwadi, 1993). 

Pengujian dilakukan oleh panelis yang tidak terlatih sebanyak 20 orang yang 

dihadapkan pada sampel yang telah diberi kode tertentu dan diminta untuk 

mengisi daftar pertanyaan sesuai dengan kode masing-masing sampel 

(Meilgard, 1999). Contoh kuisioner terdapat pada Lampiran 4 . 

 
3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan (Yitnosumarno, 1993), apabila terdapat perbedaan pengaruh 

perlakuan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Gasperz, 1998). 
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3.6. Batasan Istilah 

Yoghurt Beku : yoghurt yang dibuat dari susu, starter, bahan pengemulsi dan 

penstabil (gelatin) yang dibekukan 

Kecepatan Meleleh : Waktu yang dibutuhkan untuk mencairkan yoghurt beku 

dalam jumlah tertentu dalam suhu kamar. 

Daya Ikat Air : Kemampuan struktur tiga dimensi protein untuk mengikat air dan 

menahan molekul air melalui proses adsorpsi (Zayas dalam wahyu, 

2004). 

Starter Yoghurt : Bakteri Asam Laktat spesies L. Bulgaricus dan                          

S. Thermophillus. 

Gelatin : Bahan penstabil berbentuk hidrokoloid yang bersifat hidrofilik, yaitu 

dapat meyerap air pada bahan pangan ( Spreer, 1998).  

Kualitas Organoleptik : hal–hal yang diukur dengan alat indera yang meliputi rasa 

dan tekstur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh penambahan gelatin terhadap Daya Ikat Air.  

 Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang nyata 

(P>0,05) penambahan gelatin terhadap daya ikat air. Berikut ini adalah nilai rata-

rata yang diperoleh dari hasil pengukuran daya ikat air yoghurt beku 

selengkapnya. 

 
Tabel 2. Nilai rata–rata daya ikat air (%). 

Perlakuan Rata–rata 
P0 37,678 
P1 38,172 
P2 43,747 
P3 46,005 

 

 
 Dari hasil pengukuran diperoleh nilai rata–rata daya ikat air yang 

terrendah pada perlakuan ke-0 (P0) dengan nilai 37,678 dan terus mengalami 

peningkatan pada perlakuan selanjutnya masing-masing dengan nilai 38,172         

(P1); 43,747 (P2); 46,005 (P3). Adanya peningkatan nilai daya ikat air ini ternyata 

berbanding lurus dengan peningkatan konsentrasi penambahan gelatin pada tiap 

perlakuan. Selain itu nilai pH (Lampiran 9) pada yoghurt sebagai bahan baku 

pembuatan yoghurt beku juga mempengaruhi nilai daya ikat air yang diperoleh. 

Semakin rendah nilai pH maka nilai daya ikat air yoghurt beku semakin menurun, 

sedangkan nilai pH sendiri juga dipengaruhi oleh penambahan gelatin. 

Penambahan gelatin akan mengganggu aktivitas L. bulgaricus dan                        

S. thermophillus dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat yang akan 

menentukan nilai pH (Idris, 2003). 
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 Pada umumnya produk fermentasi akan mengalami pelepasan molekul air, 

karena adanya denaturasi protein oleh rendahnya nilai pH, sehingga akan 

menurunkan nilai daya ikat air. Kondisi lingkungan yang asam pada kisaran pH 

isoelektrik menyebabkan penurunan muatan ion kasein, akibatnya misel kasein 

menjadi tidak stabil dan teragregasi menjadi asam amino sederhana dan 

mengendap, sehingga nilai daya ikat airnya menurun (Hegenbart dalam Wahyu, 

2004). Lebih lanjut Fenemma (1976) menambahkan bahwa kasein yang berada 

dalam lingkungan pH isoelektrik akan membentuk suatu sistem pengikatan 

molekul air yang lebih lemah dibandingkan ketika kasein berada pada lingkungan 

pH normal. Molekul air tertahan didalam fase semi padatan karena adanya ikatan 

hidrogen (C=H) antara molekul air dengan grup ionik untuk membentuk struktur 

hidrasi yang terdiri dari ikatan hidrogen antar molekul air. Menurut Decker            

(2001) menyatakan bahwa molekul kasein mengalami perubahan muatan dari ion 

negatif menjadi ion positif karena molekul kasein berinteraksi dengan gelatin pada 

saat pH yoghurt mencapai kisaran titik isoelektrik, sehingga kasein dan asam 

laktat tidak dapat saling berikatan karena memiliki muatan ion yang sama. 

 Gelatin sebagai bahan penstabil juga dapat meningkatkan daya ikat air 

yoghurt dengan cara mencegah terjadinya ikatan hidrogen antara molekul air dan 

asam laktat, serta memicu terjadinya perubahan muatan ion kasein dan 

mempertahankan ikatan antar molekul protein, sehingga kecenderungan molekul 

kasein yang bermuatan negatif akan berikatan dengan molekul asam laktat yang 

bermuatan positif melalui ikatan hidrogen dapat dicegah (Ward and Court, 1977). 
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Apabila dilihat kembali hasil pengukuran nilai daya ikat air pada 

perlakuan (P0, P1, P2, P3) di tiap kelompok (Lampiran 5), seperti pada kelompok 

satu, dua dan kelompok tiga menunjukkan nilai pengukuran daya ikat air yang 

mengalami peningkatan dan penurunan seiring penambahan konsentrasi gelatin 

yang terus ditingkatkan meskipun diperoleh nilai rata - rata pengukuran tiap 

kelompok yang terus meningkat. Nilai pengukuran dari masing–masing perlakuan 

di tiap kelompok ini seharusnya terus mengalami peningkatan sesuai dengan 

peningkatan konsentrasi gelatin yang ditambahkan, semakin banyak konsentrasi 

yang ditambahkan maka akan meningkatkan daya ikat air (Idris, 2003). Hal ini di 

sebabkan oleh bervariasinya kualitas bahan baku susu yang digunakan.  

 
4.2. Pengaruh penambahan gelatin terhadap kecepatan meleleh. 

 Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapatnya pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap nilai kecepatan meleleh yoghurt beku (Lampiran 6), berikut 

disajikan nilai rata-rata kecepatan meleleh yoghurt beku selengkapnya. 

 
Tabel 3. Nilai rata-rata kecepatan meleleh yoghurt beku (gram/menit) 

Perlakuan Rata-rata 
P0 126,000 
P1 133,000 
P2 147,333 
P3 147,667 

 
 

Dari hasil pengukuran diperoleh nilai rata–rata kecepatan meleleh yang 

terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsentrasi 

penambahan gelatin. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan gelatin pada 

pembuatan yoghurt beku dapat memperlambat perlelehan dan mempertahankan 

bentuknya pada waktu dihidangkan, karena gelatin mampu meningkatkan 
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viskositas yoghurt/yoghurt mix, memperbaiki tekstur dan akan memperlambat 

perlelehan seiring dengan semakin baiknya tekstur yang terbentuk (memberikan 

korelasi yang positif terhadap perlakuan). 

 Anonymous, (2004b) menjelaskan bahwa salah satu manifestasi yang 

paling penting dalam struktur es krim/yoghurt beku adalah perlelehan. Pada saat 

es krim/yoghut beku diletakkan pada suhu ruang/udara luar akan mengakibatkan 

terjadinya dua hal, yaitu melelehnya es dan menurunnya stabilitas struktur buih 

lemak. Perlelehan es dipengaruhi oleh suhu ruangan (lebih cepat meleleh dalam 

suhu ruang yang panas) dan rata-rata transfer panas (lebih cepat meleleh pada 

suhu ruangan yang panas dan berangin). 

 Kristal es dalam yoghurt beku/es krim relatif tidak stabil dan selama 

proses penyimpanan beku, mereka berubah dalam jumlah, ukuran, dan bentuknya, 

hal ini dinamakan rekristalisasi. Rekristalisasi adalah reaksi yang paling 

berpengaruh dalam menentukan baik/buruknya kualitas produk pangan yang 

dibekukan. Terkadang rekristalisasi juga terjadi secara natural pada saat suhu 

konstan, namun sejauh ini yang paling umum dipengaruhi oleh fluktuasi suhu. 

Pada saat suhu penyimpanan beku meningkat, beberapa kristal es yang lebih kecil 

akan meleleh sehingga jumlah air yang belum beku bertambah. Pada saat 

temperatur menurun, air akan membeku kembali tanpa melewati proses nukleasi    

(pembentukan inti es), sehingga membentuk kristal es yang besar dan kasar, baik 

pada permukaan yoghurt beku maupun bagian dalamnya (Anonymous, 2004b).  
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4.3. Pengaruh penambahan gelatin terhadap kesukaan tekstur yoghurt beku. 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa adanya penambahan gelatin 

pada berbagai konsentrasi (P0 = 0 %, P1 = 0,2 %, P2 = 0,4 % dan P3 = 0,6 %) 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap nilai kesukaan tekstur 

yoghurt beku (lampiran 7). Rata–rata penilaian kesukaan panelis terhadap tekstur 

yoghurt beku dan hasil Uji Berganda Duncan disajikan pada tabel berikut : 

 
Tabel 4. Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap tekstur yoghurt beku 

Perlakuan Rata - rata Notasi 
P0 5.750 a 
P2 5.933 a 
P1 6.167 a 
P3 6.467 b 

Keterangan : Subscript yang berbeda menunjukkan adanya pengaruh yang nyata 
(P<0,05), kesukaan panelis terhadap  tekstur yoghurt beku. 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai kesukaan panelis terhadap tekstur 

yoghurt beku pada perlakuan P0, P1, P2, dan P3 terus mengalami peningkatan. 

Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap tekstur yoghurt beku yang tertinggi 

diperoleh pada perlakuan ke-3 (P3) dengan nilai 6,467 dan analisis ragam 

menunjukkan adanya pengaruh yang nyata pada perlakuan ke-3. Hal ini dapat 

menjelaskan bahwa pada perlakuan ke-3 (P3) panelis mulai dapat membedakan 

adanya pengaruh konsentrasi penambahan gelatin yang nyata dalam pembuatan 

yoghurt beku karena pada perlakuan ke-3 dihasilkan yoghurt beku dengan tekstur 

yang paling baik dan paling disukai oleh panelis dibanding perlakuan-perlakuan 

sebelumnya (P0, P1, P2).  
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 Idris (2003), menyatakan bahwa tekstur adalah keadaan partikel-partikel 

yang menyusun keseluruhan struktur (body) yang sebagian besar dipengaruhi oleh 

komposisi dalam campuran bahan pembuat eskrim (ICM) atau campuran bahan 

pembuat yoghurt beku (yoghurt mix). Tekstur dapat dipengaruhi oleh fluktuasi 

suhu, mengingat air dari es krim/yoghurt beku tidak membeku secara keseluruhan, 

sehingga kristal es dapat meleleh dan membeku kembali. Penambahan gelatin 

sebagai stabilizer akan mengikat air, keberadaannya dapat memperlambat 

berubahnya fase es menjadi fase cair dan fase cair menjadi fase es yang 

diakibatkan oleh fluktuasi suhu pada saat pembekuan dilakukan (Marshall and 

Arbuckle, 1986). 

Penambahan gelatin juga berfungsi untuk meningkatkan kekentalan 

yoghurt/yoghurt mix. Gelatin yang mengalami pemanasan saat ditambahkan ke 

dalam bahan baku akan terdenaturasi sehingga terjadi pengembangan molekul 

protein yang akan membuka gugus reaktif pada rantai polipeptida, selanjutnya 

gugus tersebut akan berikatan dan membentuk selaput. Selaput ini menyebabkan 

terperangkapnya molekul air dan meningkatkan kekentalan sehingga 

meningkatkan kestabilan emulsi. Emulsi yang stabil mampu mencegah 

pembentukan kristal es yang terlalu besar, sehingga diperoleh tekstur yang lebih 

halus dan dapat mempertahakan bentuknya pada saat yoghurt beku dihidangkan 

(Anonymous, 2004c). 
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4.4. Pengaruh penambahan gelatin terhadap kesukaan rasa yoghurt beku. 

 Hasil analisis ragam menunjukkan tidak adanya pengaruh yang nyata 

(P>0,05) kesukaan panelis terhadap rasa yoghurt beku (Lampiran 8), berikut 

adalah nilai rata-rata penilaian kesukaan panelis terhadap rasa yoghurt beku. 

 
Tabel 5.  Nilai rata-rata kesukaan panelis terhadap rasa yoghurt beku. 

Perlakuan Rata-rata 
P0 6,583 
P1 6,417 
P2 6,683 
P3 6,95 

 
 

Penambahan konsentrasi gelatin yang semakin dinaikkan pada pembuatan 

yoghurt beku meningkatkan nilai rata–rata kesukaan panelis terhadap rasa yoghurt 

beku. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh pada perlakuan ke-3 (P3) dengan nilai 

6,95 dan pada P3 ini menunjukkan bahwa panelis sangat menyukai rasa dari 

yoghurt beku karena keasamannya tidak terlalu tinggi, nilai pH dapat dilihat pada 

Lampiran 9.  

 Diantara semua perlakuan diperoleh nilai pH yang semakin tinggi setiap 

adanya peningkatan penambahan konsentrasi gelatin atau keasaman semakin 

rendah (Lampiran 9), karena sifat umum dari gelatin yang mampu menyerap air 

dalam proporsi yang lebih besar dari berat badannya sendiri (Idris, 2003). Sifat ini 

mengakibatkan aktifitas L. bulgaricus dan S. thermophillus dalam mengubah 

laktosa menjadi asam laktat semakin berkurang sehingga rasa asam pada 

yoghurtpun semakin berkurang dan hal ini mempengaruhi penilaian panelis 

terhadap kesukaan rasa yoghurt beku. 
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 Eckles (1980), menyatakan bahwa asam yang terbentuk pada 

yoghurt/yoghurt beku disebabkan oleh pemecahan laktosa menjadi asam laktat 

oleh aktifitas enzim fosfo–ß–galaktosidase yang dihasilkan oleh bakteri asam 

laktat yang memberikan rasa asam pada yoghurt/yoghurt beku. Penggunaan starter 

campuran akan mempercepat pengubahan laktosa menjadi asam laktat sehingga 

dapat mengurangi waktu fermentasi. Starter campuran yang digunakan adalah     

L. bulgaricus dan S. thermophillus, kedua bakteri asam laktat ini apabila 

digabungkan akan menghasilkan hubungan simbiosis mutualisme yaitu terlebih 

dahulu L. bulgaricus akan menghasilkan asam format yang dapat menstimulasi 

pertumbuhan S. thermophillus dengan aksi proteolitiknya pada protein susu, 

kemudian  S. thermophillus akan melengkapi kebutuhan asam amino (threonin, 

methionin, valin) yang dibutuhkan oleh L. bulgaricus, sehingga dapat merangsang 

pertumbuhan L. bulgaricus (Tamimme and Robinson, 1989). Pada akhir 

perkembangan yoghurt akan terbentuk flavour dominan seperti (asetaldehid, 

ethanol) pada waktu yang sama akan memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan perkembangan flavour yoghurt/yoghurt beku (Spreer, 1998). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan penambahan konsentrasi gelatin akan meningkatkan nilai daya 

ikat air, memperlambat perlelehan, memperbaiki tekstur dan tidak 

mempengaruhi rasa yoghurt beku. 

2. Tekstur dan rasa yang paling disukai oleh panelis dengan nilai rata-rata 

tertinggi adalah penambahan gelatin dengan konstrasi 0,6 % (P3), karena 

dihasilkan tekstur yoghurt beku yang halus, lembut, kristal es yang kecil.  

 
5.2. Saran 

 Untuk mendapatkan kualitas es krim yang baik dengan penggunaan 

peralatan, bahan dan proses pembuatan yang sama seperti pada penelitian ini 

dapat digunakan penambahan konsentrasi gelatin sebesar 0,6 % dari jumlah susu. 

Disarankan juga untuk mempertimbangkan penelitian yang lebih lanjut tentang 

pengaruh penambahan gelatin terhadap viabilitas L. bulgaricus dan                      

S. thermophillus yang ada dalam yoghurt beku, agar dapat diketahui lebih 

terperinci mengenai jumlah bakteri asam laktat yang ada beserta faktor-faktor 

yang mempengaruhi viabilitas bakteri asam laktat ini. 
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Lampiran 1. Prosedur pembuatan yoghurt (Idris, 2003), yoghurt beku (Chandan 
and Shahani, 1993) dengan modifikasi penambahan gelatin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susu dan gelatin dengan konsentrasi 
 0 %; 0,2 %; 0,4 % dan 0,6 % 

Pasteurisasi pada  
suhu 72 °C selama 15 detik 

Penurunan suhu hingga 43 °C 

Inokulasi starter 2 % 

Inkubasi pada suhu ruang  
selama 24 jam 

Yoghurt 

Penambahan gula sebanyak 14 % 

Aging selama 4 jam pada suhu 4 °C 

Pemutaran dengan  
ice cream freezer selama 15 menit 

Pembekuan dengan freezer  
pada suhu-20 °C selama 24 jam 

Yoghurt Beku 

Diukur pH, Viskositas 

Diaduk hingga homogen 
selama 5 menit 

Pengukuran dan analisa Daya 
Ikat Air, Kecepatan Meleleh 

dan Mutu Organoleptik 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Daya Ikat Air menurut Imm et al., (2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daya Ikat air (%) = 
SampelBerat

PelletBerat
x100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sampel sebanyak 10 gram dimasukkan ke 
dalam tabung sentrifuge 

Disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm 
selama 15 menit, suhu sampel 5 °C 

Cairannya (supernatant) dialirkan 
(di drain) secara perlahan 

Penimbangan berat pellet (gram) 

Daya Ikat Air (%) 
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran Kecepatan Meleleh Yoghurt Beku dilakukan 
menurut metode Marshall and Arbuckle (1986) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mengukur suhu dan kelembaban udara 

50 gram yoghurt beku ( sampel) 

Sampel diletakkan diatas cawan petri 

Dicatat waktu yang diperlukan sampel 
menjadi cair 

Kecepatan Meleleh Yoghurt Beku 
(gram/menit) 
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Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Uji Hedonik menurut Purwadi (1993) 

 
Nama Penguji  : 

Tanggal  : 

Produk Yang Di Uji  : 

 Ujilah tekstur dari sampel - sampel berikut, dan tuliskan seberapa jauh 

anda menyukai, dengan memberi tanda ( V ) pada pernyataan-pernyataan tersebut 

yang anda anggap paling sesuai dengan perasaan anda. Harap diingat bahwa 

hanya anda seorang saja yang dapat menyatakan apa yang anda suka. Suatu 

pernyataan yang jujur dan bijaksana dari anda pribadi akan membantu kami. 

Kode  _____ Kode  _____ 

Amat sangat menyukai  _____ Amat sangat menyukai _____ 

Sangat menyukai  _____ Sangat meyukai _____ 

Menyukai _____ Menyukai _____ 

Agak menyukai  _____ Agak menyukai _____ 

Bukannya menyukai   Bukannya menyukai  
maupun tidak menyukai  _____ maupun tidak menyukai _____ 

Agak tidak menyukai  _____ Agak tidak menyukai _____ 

Tidak menyukai  _____ Tidak menyukai _____ 

Sangat tidak menyukai  _____ Sangat tidak menyukai _____ 

Amat sangat tidak menyukai  _____ Amat sangat tidak menyukai _____ 

 

Alasan : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Lampiran 5. Data Hasil Pengukuran Daya Ikat Air (%). 
Kelompok Perlakuan Total 

 P0 P1 P2 P3  
1 28,000 39,335 46,580 45,130 159,044 
2 42,546 30,716 45,384 46,959 165,604 
3 42,488 44,465 39,278 45,926 172,156 

Jumlah 113,034 114,515 131,241 138,015 496,804 
Rata-rata 37,678 38,172 43,747 46,005  

Analisis Ragam (Yitnosumarto, 1993) 
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK   =  12

2)804,496(
= 20567,851 

Jumlah Kuadrat ( JK ) 

JK total  = {(28,000)2 + (42,546)2 + … + (172,156)2} – FK 

 = 20990,228 – 20567,851 

 = 422,377 

JK perlakuan = {(113,034)2 + (114,515)2 + (131,241)2 + (138,015)2} - FK 

  

 = 20720,820 – 20567,851 

 = 152,969 

JK kelompok = {(159,044)2+ (165,604 )2 + (172,156)2} - FK  

  

 = 20589,342 – 20567,851 

  = 21,491 

JK galat  = JK total – JK perlakuan – JK kelompok 

 = 422,377 – 152,969 – 21,491 

 = 247,918 

 

4 

3 
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Derajat Bebas (db) 

db perlakuan  = p – 1 = 4 – 1  = 3 

db kelompok  = n – 1  = 3 – 1  = 2 

db galat  = (p - 1) (n – 1)  = 6 

 
Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

 = 152,969 / 3 

 = 50,990  

KT kelompok  = JK kelompok / db kelompok 

 = 21,491 / 2 

 = 10,745 

KT galat  = JK galat / db galat 

 = 247,918 / 6 

 = 41,320 

 
Tabel Analisis Ragam 
SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 152,969 50,986 1,23 4,76 9,78 
Kelompok 2 21,491 10,74 0,26 5,14 10,92 
Galat perc. 6 247,918 41,320    
Total 11      

Keterangan : Tabel analisis ragam menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 
yang nyata (P>0,05) terhadap daya ikat air yoghurt beku. 
 

 

 

 

 



 36 

Lampiran 6. Data Hasil Pengukuran Kecepatan Meleleh (gram/menit) 
Kelompok Perlakuan Total 

 P0 P1 P2 P3  
1 126,000 128,000 106,000 131,000 491,000 
2 121,000 138,000 141,000 151,000 551,000 
3 131,000 133,000 195,000 161,000 620,000 

Jumlah 378,000 399,000 442,000 443,000 1662,000 
Rata-rata 126,000 133,000 147,333 147,667  

Analisis Ragam (Yitnosumarto, 1993) 
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 12

2)1662(
= 230187 

Jumlah Kuadrat ( JK ) 

JK total  = {(126)2 + (128)2 + … + (161)2} – FK 

 = 235820,000 – 230187,000 

 = 5633,000 

JK perlakuan = {(378)2 + (399)2 + (442)2 + (443)2} – FK 

  

 = 231232,667 – 230187,000 

 = 1045,667 

JK kelompok = {(491)2 + (551)2 + (620)2} – FK  

  

 = 232270,500 – 230187,000 

  = 2360,417 

JK galat  = JK total – JK perlakuan – JK kelompok 

 = 5633,000- 1045,667- 2360,417 

 = 2226,916 

 

4 

3 
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Derajat Bebas (db) 

db perlakuan  = p – 1 = 4 – 1  = 3 

db kelompok  = n – 1  = 3 – 1  = 2 

db galat  = (p - 1) (n – 1)  = 6 

 
Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

 = 1045,667 / 3 

 = 348,556 

KT kelompok  = JK kelompok / db kelompok 

  = 2360,417 / 2 

 = 1180,208 

KT galat  = JK galat / db galat 

 = 2226,916 / 6 

 = 371,153 

 
Tabel Analisis Ragam 
SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 1045,667 348,556 0,939 4,76 9,78 
Kelompok 2 2360,417 1180,206 3,18  5,14 10,92  
Galat perc. 6 2226,916 371,153       
Total 11 10613,667       

Keterangan : Tabel analisis ragam menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang 
nyata (P>0,05) terhadap kecepatan meleleh yoghurt beku. 
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Data Hasil Pengukuran Kesukaan Panelis Terhadap Tekstur 
Perlakuan Kelompok Total Rata-rata 

 I II III   
P1 106 118 121 345 5,750 
P2 128 110 132 370 6,167 
P3 132 120 104 356 5,933 
P4 135 139 114 388 6,467 

Total 501 487 471 1459  
Analisis Ragam (Purwadi, 1993) 

 
Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 3420

2)1459(

xx = 8869,504 

Jumlah Kuadrat ( JK ) 

JK total  = {(5)2 + (6)2 + … + (4)2} – FK 

 = 9383 – 8869,504 

 = 513,496 

JK perlakuan = {(345)2 + (370)2 + (356)2 + (388)2} – FK 

  

 = 8886,75 – 8869,504 

 = 17,246 

JK kelompok = {(501)2 + (487)2+ (471)2} – FK  

  

 = 8875,138 – 8869,504 

  = 5,633 

 

 

 

 

20 x 4 

20 x 3 
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JK panelis = {(78)2 + (69)2 + …+ (74)2}- FK 

   

  = 8921,25 – 8869,504 

  = 51,746 

JK galat  = JK total – JK perlakuan – JK kelompok – JK panelis 

 = 513,496 – 17,246 – 5,633 – 51,746 

 = 438,8708 

 
Derajat Bebas (db) 

db perlakuan  = n – 1 = 4 – 1  = 3 

db kelompok  = r – 1  = 3 – 1  = 2 

db panelis = p – 1 = 20 – 1  = 19 

db total = (p x n x r) – 1 = 240 

db galat  = db total – db perlakuan – db kelompok – db panelis 

 = 240 – 3 – 2 – 19 

 = 216 

 
Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

 = 17.246 / 3 

 = 5.749 

KT kelompok  = JK kelompok / db kelompok 

 = 5.633 / 2 

 = 2.817 

 

4 x 3 



 41 

KT panelis = JK panelis / db panelis 

 = 51.746 / 19 

KT galat  = JK galat / db galat 

 = 438.871/ 216 

 = 2.032 

 
Tabel Analisis Ragam 
SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 17,246 5,749 2,829* 2,650 3,680 
Kelompok 2 5,633 2,817 1,386 3,040 4,710 
Panelis 19 51,746 2,723 1,340 2,160 1,390 
Galat 216 438,871 2,032    
Total 240      

Keterangan * ): Tabel analisis ragam menunjukkan terdapat pengaruh yang nyata 
(P< 0,05) kesukaan panelis terhadap tekstur yoghurt beku. 
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Uji Berganda Duncan 

JNT = JND X SE 

SE = 
nxp

GalatKT
 

 = 
420

032,2

x
 

 = 0,159 

 
Pada selang kepercayaan 0,05  

Selingan 2 3 4 5 
Jnd 5 % 2.77 2.92 3.02 3.09 
Jnt 5 % 0.441 0.465 0.481 0.492 

 

 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 5.750 a 
P3 5.933 a 
P2 6.167 a 
P4 6.467 b 

Keterangan : Subscript yang berbeda menunjukkan adanya pengaruh yang nyata 
(P<0,05) kesukaan panelis terhadap tekstur yoghurt beku. 
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Data Hasil Pengukuran Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Yoghurt Beku 
Perlakuan Kelompok Total Rata-rata 

 I II III   
P1 126 127 142 395 6.583 
P2 128 117 140 385 6.417 
P3 132 135 134 401 6.683 
P4 135 148 134 417 6.950 

Total 521 527 550 1598  
 

 
Faktor Koreksi ( FK ) 

FK   = 3420

2)1598(

xx = 10640,02 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK total  = {(7)2 + (7)2 + … + (7)2} – FK 

 = 10942 – 10640,02 

 = 301,983 

JK perlakuan = {(395)2 + (385)2 + (401)2 + (417)2} – FK 

  

 = 10649 – 10640,02 

 = 8,983 

JK kelompok = {(521)2 + (527)2+ (550)2} – FK  

  

 = 10645,88 - 10640,02  

  = 5,858 

 

 

 

 

20 x 4 

20 x 3 
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JK panelis = {(83)2 + (80)2 + …. + (81)2} – FK 

 

  = 10669 – 10640,02 

  = 28,983 

JK galat  = JK total – JK perlakuan – JK kelompok – JK panelis 

 = 301.983 - 8.983 - 5.858 - 28,983 

 = 258.158 

 
Derajat Bebas (db) 

db perlakuan  = n – 1 = 4 – 1  = 3 

db kelompok  = r – 1  = 3 – 1  = 2 

db panelis = p – 1 = 20 – 1  = 19 

db total = (p x n x r) – 1 = 240 

db galat  = db total – db perlakuan – db kelompok – db panelis 

 = 240 – 3 – 2 – 19 

 = 216 

 
Kuadrat Tengah (KT) 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

 = 8.983/ 3 

 = 2.994 

KT kelompok  = JK kelompok / db kelompok 

 = 5.858/ 2 

 = 2.929 

 

4 x 3 
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KT panelis  = JK panelis / db panelis 

 = 28.983 / 19 

 = 1.525 

KT galat  = JK galat / db galat 

 = 258.158/ 216 

 = 1.195 

 
Tabel Analisis Ragam 
SK Db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 
Perlakuan 3 8.983 2.994 2.505 2.650 3.680 
Kelompok 2 5.858 2.929 2.451 3.040 4.710 
Panelis 19 28.983 1.525 1.276 2.160 1.390 
Galat 216 258.158 1.195    
Total 240      

Keterangan : Tabel analisis ragam menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang 
nyata (P>0,05) kesukaan panelis terhadap rasa yoghurt beku. 
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Lampiran 9. Data Pendukung 
 

Data viskositas yoghurt ( centi poise ) 
Perlakuan Nilai rata-rata 

P0 170.000 
P1 163.000 
P2 265.333 
P3 278.667 

 
 

Data pH yoghurt 
Perlakuan Nilai rata-rata 

P0 3.98 
P1 3.97 
P2 4.00 
P3 4.00 

 
 

Data suhu dan kelembaban udara 
Perlakuan Kelembaban Suhu 

 (%) Ruangan (°C) 
P0 83.333 26.000 
P1 83.333 26.000 
P2 82.667 26.333 
P3 87.333 26.667 

 
 
 
 
 
 



Lampiran 8. Data Kesukaan Panelis Terhadap Rasa Yoghurt Beku 
Perlakuan Kelompok  Panelis Total Rata-rata 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

P1 I 7 7 6 9 7 7 4 7 7 6 7 5 7 6 6 6 3 5 7 7 126 6.300 

 II 6 6 6 7 7 7 6 7 6 3 6 6 5 6 7 7 7 8 7 7 127 6.350 

 III 7 7 7 6 7 7 8 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 142 7.100 
                      395 6.583 

P2 I 7 7 7 7 7 6 7 4 7 7 3 7 7 6 6 6 7 7 7 6 128 6.400 

 II 5 7 3 6 7 7 7 7 3 7 8 6 7 7 6 7 4 4 5 4 117 5.850 

 III 7 7 7 7 7 9 8 7 7 7 6 6 6 7 8 7 6 7 7 7 140 7.000 
                      385 6.417 

P3 I 8 6 7 6 9 4 8 8 8 4 7 2 5 7 7 7 7 6 8 8 132 6.600 

 II 7 6 7 6 6 7 8 9 7 7 7 7 7 6 6 7 7 5 7 6 135 6.750 

 III 7 6 7 5 6 7 8 9 7 7 7 7 7 6 6 7 7 5 7 6 134 6.700 
                      401 6.683 

P4 I 7 7 6 7 8 7 9 4 7 6 7 6 7 7 6 7 8 4 7 8 135 6.750 

 II 7 7 7 7 9 7 9 8 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 148 7.400 

 III 8 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 5 7 7 7 7 6 6 7 134 6.700 
                      417 6.950 

Total  83 80 77 80 86 82 89 83 82 76 79 72 77 79 79 83 77 71 82 81   
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Lampiran 7. Data Nilai Kesukaan Panelis Terhadap Tekstur Yoghurt Beku 

 
  
 
 
 
 
 
 

Perlakuan Kelompok  Panelis Total Rata-rata 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   

P1 I 5 5 5 8 3 4 3 7 3 3 6 5 7 6 2 7 9 5 6 7 106 5,300 

 II 5 7 4 7 7 7 6 7 5 3 4 6 8 8 3 7 6 4 7 7 118 5,900 

 III 7 4 6 7 6 5 8 6 6 6 7 6 7 6 7 5 6 5 4 7 121 6,050 
                      345 5,750 

P2 I 7 7 7 7 6 5 6 7 6 6 5 3 7 8 7 6 6 7 8 7 128 6,400 

 II 5 5 6 6 3 7 4 7 6 7 7 7 7 4 7 4 4 4 6 4 110 5,500 

 III 6 7 7 7 6 9 8 7 7 6 6 4 6 7 7 5 6 7 7 7 132 6.600 
                      370 6,167 

P3 I 8 6 7 6 9 4 8 8 8 4 7 2 5 7 7 7 7 6 8 8 132 6,600 

 II 7 6 7 5 6 6 6 5 7 6 6 5 6 6 7 7 6 6 6 4 120 6,000 

 III 7 4 7 5 3 6 5 5 7 7 6 3 6 6 7 7 2 4 3 4 104 5,200 
                      356 5,933 

P4 I 7 7 6 7 8 7 9 4 7 6 7 6 7 7 6 7 8 4 7 8 135 6,750 

 II 7 7 8 7 8 7 9 4 7 6 7 6 7 7 6 7 8 7 7 7 139 6,950 

 III 7 4 5 5 3 9 6 6 3 7 7 3 6 7 7 7 7 5 6 4 114 5,700 

                      388 6,467 
Total  78 69 75 77 68 76 78 73 72 67 75 56 79 79 73 76 75 64 75 74 1459 7,.950 
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