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EFFECT ADDITION OF SINGLE CULTURE  AND MIXED 
CULTURE WITH INCUBATION TIME AT ROOM 

TEMPERATURE 27-29°C ON PH VALUE, ACIDITY, 
VISCOSITY AND SYNERESIS IN SET YOGHURT  

1.Heldy Oktavia, 2.Lilik Eka Radiati and 2.Djalal Rosyidi  

1) Student, Faculty of Animal Husbandry Brawijaya University 
2) Lecturer, Faculty of Animal Husbandry Brawijaya University 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the 
effect of using single culture (Lactobacillus bulgaricus, 
Streptococcus thermophillus) and mixed culture (Lactobacillus 
bulgaricus and Streptococcus thermophillus) with incubation 
time at room temperature. The method of this research was 
factorial experiment (3 x 3) with completely randomized 
design and 3 times replication. The variables measured were 
pH content, acidity content, viscosity, and syneresis. The data 
was analized by using analysis of variance continued by 
“honestly significant diference” (HSD) test. The result of this 
research showed that the interaction of addition culture with 
incubation time gave a significant decreasing effect on pH 
value set yoghurt, and gave  unsignificant effect in acidity 
content and syneresis set yoghurt, whereas interaction of 
addition culture with incubation time gave a significant effect 
in viscosity set yoghurt. The research with used addition single 
culture (L. bulgaricus) with 24 hours incubation time was 
found as the best treatment for set yoghurt based on pH value, 
acidity content, viscosity and syneresis optimal in set yoghurt 
manufacture. This yoghurt had a lower acidity level and 
become an alternative for consumer who prefered this yoghurt. 

Keywords: Addition, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 
thermophillus, Alternative. 
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PENGARUH PENAMBAHAN KULTUR TUNGGAL DAN 
CAMPURAN DENGAN LAMA INKUBASI PADA SUHU 
RUANG 27-29°C TERHADAP KADAR pH, KEASAMAN, 

VISKOSITAS DAN SINERESIS PADA SET YOGURT 

Heldy Oktavia, Lilik Eka Radiati dan Djalal Rosyidi 

RINGKASAN 

Susu merupakan bahan pangan alami yang 
memiliki nilai gizi yang tinggi, karena mengandung 
unsur kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti 
protein dan lemak tinggi. Kualitas susu agar tetap terjaga 
diperlukan salah satu usaha untuk mendapatkan susu 
yang berkualitas dan meningkatkan daya simpan 
diperlukan upaya teknologi fermentasi susu. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui  
pengaruh penambahan kultur tunggal dan kultur 
campuran pasteurisasi dengan lama inkubasi terhadap 
kadar pH, keasaman, viskositas dan sineresis set yogurt.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
set yogurt yang dibuat dari susu segar di Koperasi Mitra 
Bhakti Makmur “Junrejo”. Metode penelitian yang 
digunakan adalah percobaan faktorial (3 x 3) dengan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) serta ulangan 3 kali. 
Perlakuan yang dilakukan adalah (P1) penambahan kultur 
L. bulgaricus sebanyak 3%, (P2) penambahan kultur S. 
thermophilus sebanyak 3% setelah  pasteurisasi, (P3) 
penambahan kultur campuran (S. thermophilus dan  L. 
bulgaricus) 3% dengan faktorial lama inkubasi (Q1) 24 
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jam, (Q2) lama inkubasi 36 jam, (Q3) lama inkubasi 48 
jam. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji beda nyata 
jujur (BNJ).  

Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya, Laboratorium Fisiko Kimia 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 
Laboratorium Epidemiologi Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya dan Laboratorium Teknologi Hasil 
Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya. Pelaksanaan dimulai bulan 29 Juli sampai 
dengan 29 Agustus 2013. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
interaksi antara lama inkubasi dan penambahan kultur 
tunggal (S. thermophilus, L. bulgaricus) dan kultur 
campuran (S. thermophilus dan L. bulgaricus) terhadap 
kadar pH, keasaman, viskositas dan sineresis set yogurt. 
Hasil analisis ragam menunjukan pengaruh yang sangat 
nyata terhadap kadar pH set yoghurt (P<0.01), hal ini 
disebabkan karena kultur S. thermophilus bekerja lebih 
awal pada masa fermentasi dapat menurunkan pH sampai 
5,5 untuk membantu pertumbuhan kultur L. bulgaricus 
dalam pembentukan laktosa menjadi asam laktat 
sehingga suasana yoghurt menjadi asam. Nilai keasaman 
penelitian ini menunjukan pengaruh yang nyata (P>0.05) 
karena tidak ada peningkatan pemberian jumlah starter 
pada proses pembuatan set yogurt seluruh perlakuan 
menggunakan kultur sebanyak 3% semakin banyak 
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penggunaan kultur semakin banyak nilai keasaman yg 
dihasilkan. Nilai viskositas dan sineresis set yogurt hasil 
penelitian tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0.05) hal tersebut disebabkan Potensi membentuk gel 
dan penurunan kekentalan larutan akan menurun seiring 
dengan menurunnya pH, karena ion H+ membantu proses 
hidrolisi ikatan glikosidik. Kesimpulan penelitian ini 
diperoleh perlakuan terbaik yaitu menggunakan kultur 
tunggal L. bulgaricus 3% dengan lama inkubasi 24 jam 
sudah mampu menghasilkan set yogurt yang sudah sesuai 
dengan SNI yogurt. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Susu merupakan bahan pangan alami yang 

memiliki nilai gizi yang tinggi, karena mengandung 
unsur kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti 
protein dan lemak tinggi. Penyusun utama susu adalah air 
(87,9%), protein (3,5%), lemak (3,5-4,2%), vitamin dan 
mineral (0,85%). Susu sangat mudah rusak karena 
kondisi nilai nutrisi yang tinggi dan kadar air yang tinggi 
merupakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi 
mikroorganisme sebagai media pertumbuhan mikroba. 
Kualitas susu agar tetap terjaga diperlukan salah satu 
usaha untuk mendapatkan susu yang berkualitas dan 
meningkatkan daya simpan diperlukan upaya pasteurisasi 
susu dan teknologi fermentasi susu. 
 Susu pasteurisasi adalah susu segar yang 
mengalami proses pemanasan pada suhu tertentu dengan 
waktu tertentu, fungsi pemanasan tersebut untuk 
membunuh semua mikroorganisme patogen dan sebagian 
mikroorganisme pembusuk pada susu sehingga aman 
untuk dikonsumsi. Proses pasteurisasi dapat membunuh 
mikroba yang berpotensi sebagai sumber kontaminan 
baik patogen maupun pembusuk yang terdapat dalam 
bahan baku susu segar sehingga dampak yang diberikan 
dari proses pasteurisasi yakni dapat memberikan 
lingkungan yang steril dan kondusif untuk pertumbuhan 
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kultur starter pada pembuatan yogurt sehingga kultur 
starter tidak berkompetitif dengan mikroba lainnya untuk 
berkembang biak. Pasteurisasi bertujuan juga untuk 
merombak whey protein pada susu guna menghasilkan 
bodi serta tekstur yogurt yang baik. 
 Pengolahan susu banyak dilakukan untuk 
memperpanjang masa simpan dan meningkatkan nilai 
gizinya. Salah satu upaya pengolahan susu adalah 
fermentasi. Fermentasi merupakan metode pengolahan 
susu yang sederhana dan telah dikenal luas oleh 
masyarakat. Produk susu fermentasi yang telah banyak 
dikenal dan dikembangkan di masyarakat adalah yogurt. 
Yogurt dibuat dengan menambahkan kultur 
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus 
serta menggabungkan antara Streptococcus. 
thermophilus, Lactobacillusbulgaricus yang kemudian 
dilakukan pemeraman pada suhu ruang yang bertujuan 
untuk memberikan waktu  kultur untuk berkembang biak 
sehingga berubah menjadi produk yogurt dan 
menghasilkan yoghurt dengan kadar keasaman yang 
bervariatif untuk konsumen. Persentase pemberian starter 
bakteri dalam pembuatan set yogurt sebesar 3%.  
 Pembuatan yogurt pada umumnya melibatkan dua 
jenis bakteri asam laktat sebagai bakteri starter, bakteri S. 
thermophilus mengawali proses metabolisme dengan 
memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa 
(monosakarida), sedangkan L. bulgaricus 
memetabolisme sebagian monosakarida tersebut menjadi 
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asam laktat. Mekanisme ini dapat terjadi karena S. 
Thermophilus dapat bekerja aktif pada pH mendekati 
netral akan tetapi kemampuannya mensintesis asam 
laktat rendah serta tidak toleransi asam, sedangkan L. 
bulgaricus kurang aktif pada pH netral namun toleran 
asam dan mampu mensintesis banyak asam laktat selain 
asam laktat, bakteri-bakteri tersebut mampu 
menghasilkan hasil lain seperti eksopolisakarida dari 
hasil metabolisme yang dilakukan.  

Inkubasi dilakukan setelah proses pengisian susu 
kedalam wadah yang telah diinokulasi starter (Spreer, 
1998). Menurut Lucey (2001), suhu pemeraman yang 
terlalu tinggi mampu menyebabkan terjadinya pemisahan 
whey atau sineresis pada yogurt. Pemeraman yoghurt set 
dilakukan dalam kemasan setelah proses inokulasi starter. 
Metode inkubasi pada pembuatan set yogurt ada 2 cara 
yaitu inkubasi pendek pada suhu 40°C - 42°C selama 4 
jam dengan penambahan starter 2% dan inkubasi panjang 
pada suhu 30°C selama 14-16 jam dengan penambahan 
starter sebesar 0,5%. Penelitian dilakukan dengan metode 
inkubasi panjang dengan suhu ruang antara 28°C untuk 
pengukuran lama waktu 24 jam untuk memberikan waktu 
berkembang biaknya bakteri starter. 
 Yogurt merupakan salah satu produk olahan susu 
yang sudah sangat menjamur diberbagai kalangan dan 
bentuk yogurt sudah begitu banyak mengalami 
modifikasi bentuk memiliki kadar pH 3,5-4,5 dengan 
total bahan kering 24% dan lemaknya 0,5%, sekarang ini 
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yogurt bisa dinikmati tidak hanya dalam bentuk cair 
seperti susu tetapi yoghurt dapat dinikmati dalam bentuk 
seperti set yoghurt, stirred yoghurt, drink yoghurt. 
Penelitian ini menggunakan tipe set yoghurt yaitu salah 
satu tipe yogurt yang menghasilkan gel dengan massa 
setengah padat, dibuat dengan menginokulasi starter 
yogurt kedalam susu yang telah dipasteurisasi, dimana 
pemeraman dan pendinginan dilakukan dalam kemasan 
(Early, 1998). Penelitian pada produk set yogurt yang 
dipasteurisasi dapat dilihat kualitasnya dengan 
menambahkan beberbagai konsentrasi kultur dan lama 
inkubasi pada suhu ruang (27-28°C).  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh terhadap pertumbuhan kultur 
starter tunggal dan campuran dalam pembuatan yogurt 
set serta mengetahui pengaruh pada susu yang  telah 
dipasteurisasi yang  telah ditambahkan starter tunggal 
dan campuran yang diinkubasi di suhu ruang  pada proses 
pembuatan set yogurt dan mengkaji pengaruh lama waktu 
inkubasi yang baik sehingga dapat dikaji terhadap kadar 
pH, viskositas, dan sineresis pada set yogurt selain itu 
juga memberikan pilihan bagi masyarakat dalam 
mengkonsumsi yogurt yang memiliki tingkat keasaman 
sesuai dengan selera masyarakat.  
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1.2 Rumusan Masalah 

• Bagaimana spesifikasikultur tunggal L. 
bulgaricus pada pembuatan set yogurt dengan 
variasi lama waktu inkubasi pada suhu ruang 
terhadap kadar pH, viskositas serta sineresis set 
yogurt? 

• Bagaimana spesifikasi kultur tunggal S. 
thermophillus pada pembuatan set yogurt dengan 
variasi lama waktu inkubasi pada suhu ruang 
terhadap kadar pH, viskositas serta sineresis set 
yogurt? 

• Bagaimana spesifikasi kultur campuran L. 
bulgaricus dan S. thermophillus pada pembuatan 
set yogurt dengan variasi lama waktu inkubasi 
pada suhu ruang terhadap kadar pH, viskositas 
serta sineresis set yogurt? 

• Bagaimana output yang dibuat dari yogurt yang 
memakai kultur tunggal dan kultur campuran 
untuk masyarakat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

• Mengetahui spesifikasi kultur tunggal L. 
bulgaricus pada pembuatan set yogurt dengan 
variasi lama waktu inkubasi pada suhu ruang 
terhadap kadar pH, viskositas serta sineresis set 
yogurt. 
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• Mengetahui spesifikasi kultur tunggal S. 
thermophillus pada pembuatan set yogurt dengan 
variasi lama waktu inkubasi pada suhu ruang 
terhadap kadar pH, viskositas serta sineresis set 
yogurt. 

• Mengetahui spesifikasi kultur campuran L. 
bulgaricus dan S.thermophillus pada pembuatan 
set yogurt dengan variasi lama waktu inkubasi 
pada suhu ruang terhadap kadar pH, viskositas 
serta sineresis set yogurt. 

• Mengetahui output yang dibuat dari yogurt yang 
memakai kultur tunggal dan kultur campuran 
untuk masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
informasi dalam pengembangan pengolahan produk susu 
dengan susu yang telah mengalami proses pasteurisasi 
dengan masa inkubasi di suhu ruang pada penggunaan 
kultur tunggal dan campuran terhadap kadar pH, 
viskositas dan sineresis set yogurt sehingga dapat 
menambahan pilihan bagi masyarakat dalam 
mengkonsumsi jenis yogurt sesuai tingkat keasaman 
yang diinginkan masyarakat. 
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1.5 Kerangka Pikir  

 Set yogurt merupakan salah satu tipe yogurt yang 
memiliki konsistensi setengah padat, dimana proses 
pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah proses 
inokulasi starter (Spreer, 1998).  Pasteurisasi adalah suatu 
perlakuan pemanasan terhadap semua partikel susu atau 
produk susu pada suhu sekurang-kurangnya 63°C dan 
dipertahankan pada suhu tersebut sekurang-kurangnya 
selama 30 menit atau minimum pada suhu 71°C selama 
15 detik.  

Pada proses pasteurisasi dapat membunuh 
mikroba yang berpotensi sebagai sumber kontaminan 
baik patogen maupun pembusuk yang terdapat dalam 
bahan baku susu segar akibat dari pemanasan 
dikarenakan mikroba-mikroba tersebut tidak tahan 
terhadap suhu panas sehingga dampak yang diberikan 
dari proses pasteurisasi yakni dapat memberikan 
lingkungan yang steril dan kondusif untuk pertumbuhan 
kultur starter sehingga kultur starter tidak berkompetitif 
dengan mikroba lainnya untuk berkembang biak. Proses 
pasteurisasi juga berfungsi sebagai penghambat dalam 
kegagalan pada proses pembuatan yogurt sehingga 
yogurt yang dihasilkan memiliki tekstur dan pH yang 
optimum. Dalam pembuatan yogurt, bahan baku susu 
segar sebaiknya dilakukan pasteurisasi agar 
meminimalisir kerusakan pada susu sehingga 
menghambat kerja dari bakteri starter dan menimbulkan 
kegagalan pada proses pembuatan yogurt.  
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Keberhasilan  proses pembuatan yogurt juga 
dipengaruhi oleh masa pemeraman suhu yang kurang dari 
43°C menyebabkan bakteri S. thermophillus akan tumbuh 
optimal dan pH akan turun akibat bakteri S. 
thermophillus mengubah laktosa menjadi asam laktat dan 
pada suhu lebih dari 43°C dan pH susu turun menjadi 5 
akibat aktifitas bakteri S. thermophillus dan hal tersebut 
merupakan pertumbuhan optimal bagi L. bulgaricus 
untuk menurunkan kembali pH yang sudah dicapai oleh 
bakteri S. thermophillus menjadi lebih turun hingga pH 
yogurt mencapai 4. Yogurt merupakan produk susu 
fermentasi yang dihasilkan melalui fermentasi laktosa 
menjadi asam laktat oleh aktifitas bakteri L. bulgaricus 
dan S. thermophillus (Hui, 1993). Penggunaan bakteri 
kultur pada penelitian ini adalah dengan menambahkan 3 
kultur yang berbeda pada setiap perlakuan yaitu kultur L. 
bulgaricus , kultur S. thermophillus, kultur L. bulgaricus 
dan S.thermophillus dengan persentase masing-masing 
3% sehingga dapat diamati perubahan pH, viskositas dan 
kemungkinan terjadinya sineresis pada setiap perlakuan 
penambahan kultur.  Inkubasi dilakukan setelah proses 
pengisian susu kedalam wadah yang telah diinokulasi 
starter (Spreer, 1998). Menurut Lucey (2001), suhu 
pemeraman yang terlalu tinggi mampu menyebabkan 
terjadinya pemisahan whey atau sineresis pada yogurt. 
Pemeraman yogurt set dilakukan dalam kemasan setelah 
proses inokulasi starter. Metode inkubasi pada 
pembuatan yogurt set ada 2 cara yaitu inkubasi pendek 
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pada suhu 40°C - 42°C selama 4 jam dengan 
penambahan starter 2% dan inkubasi panjang pada suhu 
30°C selama 14-16 jam. Selama proses inkubasi akan 
terbentuk flavour pada yogurt karena akan terbentuk 
asam laktat, asetaldehid, asam asetat dan diasetil akibat 
aktifitas metabolisme kultur. Menurut Lucey (2001), 
suhu pemeraman yang terlalu tinggi mampu 
menyebabkan terjadinya pemisahan whey atau sineresis 
pada yogurt. Menurut Early (1998), yogurt set rentan 
mengalami kerusakan fisik yang secara tidak langsung 
akan menurunkan mutu serta kualitasnya. Menurut 
Tamime dan Robinson (1989), kerusakan fisik pada 
yogurt antara lain timbulnya sineresis, tingkat viskositas 
yang rendah serta penurunan terhadap kemampuan daya 
ikat air pada yogurt set. 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis pada penelitian ini adalah 
• Perlakuan penambahan kultur tunggal dan kultur 

campuran dengan lama inkubasi pada suhu ruang 
di duga akan memberikan pengaruh terhadap 
penurunan kadar pH set yogurt. 

• Perlakuan penambahan kultur tunggal dan kultur 
campuran dengan lama inkubasi pada suhu ruang 
di duga akan memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan nilai keasaman set yogurt. 

• Perlakuan penambahan kultur tunggal dan kultur 
campuran dengan lama inkubasi pada suhu ruang 
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di duga akan memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan nilai viskositas set yogurt. 

• Perlakuan penambahan kultur tunggal dan kultur 
campuran dengan lama inkubasi pada suhu ruang 
di duga akan memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan nilai sineresis set yogurt. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proses Pasteurisasi 
 Susu adalah  hasil pemerahan dari sapi atau 
hewan menyusui lainnya yang dapat diminum tanpa 
dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan 
lain. Susu mengandung mengandung unsur-unsur kimia 
yang sangat dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, 
phospor, vitamin A, vitamin B, dan riboflavin yang 
tinggi. Ditambahkan menurut Anne, 2010 menyatakan 
bahwa susu termasuk jenis bahan pangan hewani, berupa 
cairan putih yang dihasilkan oleh hewan ternak mamalia 
dan diperoleh dengan cara pemerahan. 
 Nilai gizi susu yang tinggi dapat menyebabkan 
susu merupakan medium yang sangat disukai oleh 
mikroorganisme untuk pertumbuhan dan 
perkembangannya sehingga dalam waktu singkat akan 
menyebabkan susu menjadirusak dan tidak layak 
dikonsumsi bila tidak ditangani dengan benar.  
Pencemaran mikroorganisme pada susu dapat terjadi 
sejak proses pemerahan, dapat berasal dari berbagai 
sumber seperti kulit sapu, ambing, air, tanah, debu, 
manusia, peralatan dan udara (Rombaut, 2005).  
Ditambahkan oleh Susilorini dan Sawitri (2007)  
menyatakan bahwa mikroorganisme yang berkembang 
dalam susu selain menyebabkan susu menjadi rusak juga 
membahayakan kesehatan masyarakat yang 
mengkonsumsi. 
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 Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan 
jumlah mikroorganisme dalam susu tanpa mengurangi 
nilai gizi daripada susu dengan melalui proses 
pasteurisasi. Susu pasteurisasi adalah susu segar, susu 
rekonstitusi, susu rekombinasi yang mengalami proses 
pemanasan pada temperatur 63°C-66°C selama minimum 
30 menit atau pada pemanasan 72°C selama minimum 15 
detik (SNI 01-3951-1995). Proses pasteurisasi susu 
bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen 
yang tidak berspora dan sebagian besar bakteri asam 
laktat. Susilorini dan Sawitri (2007) menyatakan bahwa 
kandungan gizi susu pasturisasi tidak berbeda jauh 
dibandingkan dengan susu segar karena proses 
pemanasan susu pasteurisasi tidak mengakibatkan 
kerusakan gizi secara signifikan. 

2.2 Yogurt  
 Yogurt menurut SNI 01-2981-1992 adalah produk 
yang diperoleh dari susu yang telah dipasteurisasi, 
kemudian difermentasi dengan bakteri sampai diperoleh 
keasaman bau dan rasa yang khas, dengan atau tanpa 
penambahan bahan lain yang diizinkan. Yogurt adalah 
produk koagulasi yang diperoleh dari fermentasi susu 
dengan asam laktat yang diproduksi oleh bakteri (Early, 
1998). Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang 
dihasilkan melalui fermentasi laktosa menjadi asam 
laktat oleh aktivitas bakteri L. bulgaricus dan S. 
thermophillus (Hui, 1993). Yogurt yang baik memiliki 
tekstur yang halus, lembut, konsisten dan tidak ada 
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sineresis. Bahan baku dengan komposisi dan formulasi 
yang tepat serta proses pengolahan yang benar 
dibutuhkan untuk menghasilkan yogurt dengan tekstur 
dan konsistensi yang baik (Suryani, 2007). Yogurt yang 
baik dan aman dikonsumsi harus memiliki kualitas yang 
baik sesuai dengan standar kualitas yogurt menurut SNI 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar Kualitas Yogurt SNI 

Kriteria Uji  Persyaratan 

Penampakan Cairan kental/semi padat 
Bau Normal/khas 
Rasa Khas/asam 
Konsistensi  Homogen  
Lemak Maksimum 3,8   
Berat Kering Tanpa Lemak 8,2    
Protein (%b/b) Min 3,5   
Abu (%b/b) Maks 1,0   
Jumlah asam laktat 0,5-2,0 
Timbal (Pb) Maksimum 0,3 
Tembaga (Cu) Maksimum 20   
Timah (Sn) Maksimum 40 
Raksa (Hg) Maksimum 0,03 
Arsen (As) Maksimum 0,1 
Bakteri Koliform Maksimum 10 
Eschericia coli < 3 
Salmonella (Koloni/100ml) Negatif 

Sumber: Dewan Standarisasi Nasional, 1992 
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 Menurut Early (1998), metode inkubasi pada 
pembuatan yogurt terdiri dari metode inkubasi waktu 
pendek dan metode inkubasi waktu panjang. Metode 
inkubasi waktu pendek menggunakan suhu 40-43°C 
selama 2,5– 4,0 jam sedangkan metode inkubasi waktu 
panjang menggunakan suhu 30-32°C selama 10-12 jam. 
Inkubasi yogurt set dalam kemasan dan adanya 
penambahan bahan penstabil mengakibatkan yogurt set 
memiliki konsistensi yang keras dengan rata – rata 
komposisi total solid 14 - 15,8 persen, protein 5,3 - 5,6 
persen, lemak 0,1 - 0,5 persen, laktosa 7,3 - 9,1 persen, 
kadar abu 1,1 - 1,16 persen (Barrantes, Tamime, Muir 
dan Sword, 1996). Menurut Widodo (2003), protein, 
karbohidrat, lemak dan kalsium pada yogurt lebih mudah 
tercerna dan diserap daripada susu segar, karena: 
 a) pada proses fermentasi susu oleh bakteri asam laktat, 

protein susu terdekomposisi sebagian menjadi 
berbagai monopeptida dan asam-asam amino, 
sedangkan laktosa dipecah menjadi glukosa dan 
galaktosa. 

 b) asam laktat yang dihasilkan oleh fermentasi mampu 
menggumpalkan protein sehingga memungkinkan 
untuk lebih mudah dipecah oleh enzim-enzim dalam 
saluran pencernaan. 

Proses fermentasi pada yogurt dilakukan sampai 
pH akhir mencapai 4,4-4,5 diikuti dengan terbentuknya 
aroma yang khas oleh senyawa-senyawa seperti asam 
laktat, asam asetat, asetaldehid, diasetil dan aseton yang 
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dihasilkan melalui fermentasi pada laktosa (Davidson, 
Duncan, Hackney, Eigel dan Bolling, 2000). Protein susu 
akan mengalami koagulasi pada kondisi pH asam 
membentuk gumpalan yang semakin lama semakin 
banyak. Penyimpanan pada suhu rendah kemudian 
dilakukan untuk mencegah terjadinya proses pengasaman 
lanjut atau postacidification pada yogurt (Weinbrenner, 
Barefoot dan Grinstead, 1997; Adhikari, Mustapha, Grun 
dan Fernando, 2000). Menurut Spreer (1998), yogurt 
dapat dibedakan menjadi tiga : 
a. Firm Yogurt atau Set Yogurt adalah yogurt yang cara 
pemeramannya dilakukan dalam 

kemasan dan pada umumnya dikonsumsi dengan 
mempergunakan sendok. 

b. Stirred Yogurt adalah salah satu jenis yogurt yang 
pembuatannya dengan cara merusak gel, kemudian di 
dinginkan dan dikemas setelah terjadi proses 
koagulasi. 

c. Drinking Yogurt adalah yogurt yang prosesnya hampir 
sama dengan stirred yoghurt tetapi produk telah di 
homogenisasi dan diubah dalam bentuk cairan 
sebelum dilakukan filling. 

 Yogurt set merupakan salah satu tipe yogurt yang 
memiliki konsistensi setengah padat, dimana proses 
pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah proses 
inokulasi starter. Yogurt set berbeda dengan yogurt 
stirrer yang inkubasinya dilakukan setelah inokulasi 
starter kedalam tangki dalam jumlah besar dan memiliki 
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konsistensi agak keras dibandingkan yogurt set (Spreer, 
1998). Set yogurt dituang ke dalam kemasan akhir 
setelah tahap inokulasi. Pewarna atau flavor ditambahkan 
ke dalam kemasan akhir sebelum susu diinokulasi untuk 
membantu proses agitasi kemudian kemasan akhir akan 
diinkubasi  pada suhu yang sesuai, jika pH yang 
diinginkan sudah dicapai, kemasan didinginkan. 
Koagulum yang dihasilkan kompak dan hasil gel 
berbentuk semi padat, sehingga disebut ‘set’ (Spreer, 
1998). Pada prinsipnya proses pembuatan yogurt set 
memiliki karakteristik yang hampir sama dengan proses 
pembuatan yogurt pada umumnya. Menurut Hui (1993), 
proses pemeraman dalam kemasan pada yogurt set 
membedakan dengan proses pembuatan yogurt tipe 
lainnya. Selain itu yogurt set memiliki tekstur semi padat, 
berbentuk seperti gel dan memiliki tingkat viskositas 
yang tinggi (Spreer, 1998). Set yogurt difermentasi dalam 
kemasan akhir, inkubasi dapat dilakukan dalam 
waterbath, dalam ruangan dengan suhu terkontrol atau 
melalui heated tunnel (Varnam dan Sutherland, 1994). 

2.3 Kultur Starter Yoghurt 
 Yogurt merupakan jenis produk susu yang 
merupakan hasil fermentasi dihasilkan melalui fermentasi 
laktosa menjadi asam laktat oleh aktifitas bakteri L. 
bulgaricus dan S. thermophillus. Kultur starter 
merupakan bagian yang penting dalam pembuatan 
yogurt. Beberapa aspek penting pada kultur starter yaitu 
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bebas dari kontaminasi, pertumbuhan yang cepat, 
menghasilkan flavor yang khas, tekstur dan bentuk yang 
bagus, tahan terhadap bakteriofage dan juga tahan 
terhadap antibiotik (Rahman, Fardiaz, Rahayu, Suliantari 
dan Nurwitri, 1992). 

Penggunaan dua jenis bakteri harus tepat supaya 
didapat hasil yang maksimal. Perbandingan yang tepat 
adalah 1:1. Produksi asam dari dua jenis bakteri ini akan 
maksimal jika ditumbuhkan bersama dibandingkan jika 
terpisah. S. thermophilus merupakan bakteri asam laktat 
berbentuk bulat yang membentuk rantai panjang atau 
pendek, gram positif, katalase negatif dan optimum pada 
pH 6,5 suhu 37°C (Tamime dan Robinson, 1999). L. 
bulgaricus adalah bakteri berbentuk batang, 
homofermentatif, gram positif, kebutuhan nutrisi untuk 
pertumbuhan lengkap dengan suhu pertumbuhan optimal 
sekitar 45ºC (Tamime dan Robinson, 1999). Produksi 
asam dari dua jenis bakteri ini akan maksimal jika 
ditumbuhkan bersama dibandingkan jika terpisah. S. 
thermophilus memiliki fungsi sebagai penghasil suasana 
asam untuk L. bulgaricus tumbuh karena S. thermophilus 
memfermentasi laktosa menjadi asam laktat sehingga 
menyebabkan penguraian protein susu melalui kerja dari 
enzim proteolitik. Kondisi tersebut menguntungkan 
untuk pertumbuhan L. bulgaricus yang mulai 
berkembang bila pH telah menurun sampai 4,5 yang 
memiliki beran dalam pembentukan 
asetaldehida.Perbandingan yang sesuai antara L. 



18 

 

bulgaricus dan S. thermophilus diperlukan dalam 
pembentukan flavor dan tekstur pada yogurt. Diasetil dan 
asam volatil dari susu merupakan sumber utama citarasa 
yogurt. Penggunaan starter bakteri asam laktat atau BAL 
meningkatkan citarasa (Rahman dkk., 1992). 

2.4 Fermentasi 
Fermentasi adalah proses yang memanfaatkan 

kemampuan mikroba untuk menghasilkan metabolit 
primer dan metabolit sekunder dalam suatu lingkungan 
yang dikendalikan. Suhu yang kurang dari 43°C 
menyebabkan bakteri S. thermophillusakan tumbuh 
optimal dan pada suhu lebih dari 43°C merupakan 
pertumbuhan optimal bagi L. bulgaricus. Waktu inkubasi 
yang diperlukan dalam pembuatan set yogurt berkisar 
antara 2,5-3 jam. Inkubasi dilakukan setelah proses 
pengisian susu kedalam wadah yang telah di inokulasi 
starter (Spreer, 1998). Menurut Lucey (2001), suhu 
pemeraman yang terlalu tinggi mampu menyebabkan 
terjadinya pemisahan whey atau sineresis pada yogurt. 

Pemeraman yogurt set dilakukan dalam kemasan 
setelah proses inokulasi starter. Metode inkubasi pada 
pembuatan yogurt set ada 2 cara yaitu inkubasi pendek 
pada suhu 40°C - 42°C selama 4 jam dengan 
penambahan starter 2% dan inkubasi panjang pada suhu 
30°C selama 14-16 jam dengan penambahan starter 
sebesar 0,5% (Varnam dan Sutherland, 1994). 
Penyimpanan pada suhu rendah bertujuan untuk 



19 

 

mencegah terjadinya pengasaman lanjut atau 
postacidification pada yogurt, yang disebabkan oleh 
aktifitas metabolit bakteri asam laktat selama 
pendinginan (Beal, Skonova, Latrille, Martin dan 
Corrieu, 1998). Menurut Samona dan Robinson, 1988 
kultur yogurt L. bulgaricus dan S. thermophilus yang 
diinkubasi pada suhu 42°C selama 4 jam belum mampu 
membentuk koagulan dengan baik khususnya S. 
thermophilus.  

2.5 pH 
 Indikator pH merupakan suatu untuk menentukan 
tingkat atau derajat keasaman dari suatu  larutan. Nilai 
pH pada yogurt akan menurun dari kisaran 6 sampai 
dengan 7 hingga menjadi kisaran 4,0 sampai dengan 4,5 
sebagai akibat dari peningkatan keasaman yoghurt 
selama proses inkubasi (Buckle, Edwards, Fleet dan 
Wooton, 1989). Menurut Van den Berg (1987) pH 
merupakan nilai keasaman yang sebenarnya dan 
penentuan nilai pH merupakan cara yang lebih baik 
dibandingkan menggunakan keasaman titrasi untuk 
menentukan keasaman susu dan produk olahan susu 
lainnya. Menurut Tamime dan Robinson (1989), tidak 
adanya penambahan bahan penstabil pada yogurt akan 
menurunkan kemampuan penyerapan air pada yogurt 
sehingga dapat mendorong kenaikan pH yogurt. 
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2.6 Keasaman 
Keasaman yoghurt disebabkan adanya pemecahan 

laktosa oleh bakteri asam laktat. berdasarkan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) 01- 2981-1992 berada pada 
nilai 0,5% sampai 2,0% (Anonimous, 1992). Menurut 
Buckle dkk.,(1987), tingkat keasaman dapat 
mempengaruhi nilai pH yogurt karena peningkatan 
jumlah asam laktat akan diikuti dengan peningkatan 
konsentrasi ion hidrogen menyebabkan nilai pH yogurt 
akan mengalami penurunan. Aktifitas bakteri L. 
bulgaricus dan S. Thermophillus dengan perbandingan 
1:1 dapat mencapai kondisi asam lebih cepat 
dibandingkan kultur tunggal karena adanya simbiosis 
antara kedua mikroorganisme tersebut yang aka 
mempengaruhi nilai pH yogurt (Tamime dan Robinson, 
1989). Suasana asam pada yogurt disebabkan adanya 
katabolisme laktosa oleh bakteri asam laktat yang 
menimbulkan rasa asam pada yogurt (Eckles, Comb dan 
Marcy, 1980). 
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2.7 Viskositas 
 Viskositas atau kekentalan adalah suatu hambatan 
yang menahan zat cair, secara molekuler disebabkan oleh 
gerakan acak dan gerakan berpindah dari suatu lapisan ke 
lapisan lain dalam zat cair dan resultan dari gerakan-
gerakan tersebut menghasilkan hambatan (Kusumah, 
Hermanianto dan Andarwulan, 1989). Menurut Bourne 
(1992), faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas 
adalah suhu, konsentrasi larutan, berat molekul larutan, 
tekanan dan bahan pelarut. Peningkatan nilai pH susu 
akan mengakibatkan nilai viskositas meningkat, hal 
inidisebabkan oleh pembengkakkan pada misel kasein 
(Walstra, Geurts, Noomen, Jellema dan Van Boekel, 
1999). MenurutTamime dan Robinson (1989), penurunan 
viskositas pada yogurt dapat disebabkan jumlah bahan 
padatan yang rendah, kurangnya proses pemanasan atau 
homogenisasi pada susu, terlalu rendah suhu inkubasi 
yang digunakan, rendahnya prosentase inokulasi bakteri 
asam laktat pada susu, tidak adanya penambahan bahan 
penstabil, terlalu lama proses pengadukan. 
 Homogenitas adalah keseragaman dan tidak 
adanya gelembung udara, sedangkan pembentukan cairan 
pada permukaan yoghurt disebabkan terjadinya 
pemisahan gel atau emulsi protein yang berhubungan 
dengan stabilitas yogurt (Nurdiani, 2001). Perbedaan 
tingkat kekentalan diantaranya disebabkan oleh 
perbedaan suhu dan lama inkubasi, serta total padatan 
bahan baku yang mempengaruhi ketersediaan kasein dan 
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laktosa susu (Cross dan Overby, 1988), ditambahkan oleh 
Sunarlim, Setiyanto, Poeloengan (2007) menyatakan 
bahwa jika yogurt yang dibuat dari susu dengan bahan 
padat rendah, kadar air akan meningkat sehingga akan 
menyebabkan viskositas yoghurt menurun, peningkatan 
jumlah total solid susu akan meningkatkan viskositas 
yoghurt dan berpengaruh nyata terhadap pembentukan 
gel pada proses fermentasi yoghurt. 

2.8 Sineresis 
 Sineresis merupakan suatu proses yang kompleks, 
yang meliputi proses pengerutan atau kontraksi gel 
protein akibat adanya peningkatan interaksi protein-
protein dan menurunnya interaksi protein-air. Sineresis 
juga merupakan akibat dari menurunnya kemampuan 
jaringan protein untuk mengikat air, sineresis juga 
merupakan salah satu parameter kualitas yogurt semakin 
tinggi sineresis maka akan turun mutunya (Wulandari 
dan Putranto, 2010). Sineresis dapat disebabkan karena 
adanya gangguan fisik misalnya intensitas pengaduan 
yang terlalu tinggi. Ikatan hidrogen antara molekul air 
dan molekul protein yang melemah karena lingkungan 
yang asam akan menyebabkan pori-pori diantara molekul 
air yang mulanya terikat protein (Kalab, 2000).  
 Yogurt memiliki penampakan yang normal 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: homogen, ada atau 
tidaknya cairan pada permukaan yogurt. Homogenitas 
adalah keseragaman dan tidak adanya gelembung udara, 
sedangkan pembentukan cairan pada permukaan yoghurt 
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disebabkan terjadinya pemisahan gel atau emulsi protein 
yang berhubungan dengan stabilitas yoghurt (Nurdiani, 
2001). Menurut Tamime and Robinson (1989), upaya 
pencegahan terhadap terjadinya sineresis dapat dilakukan 
antara lain dengan penambahan bahan penstabil, suhu 
inkubasi harus kurang dari 42°C, proses pengasaman 
dilakukan sampai pH mencapai 4,4, pendinginan yang 
cukup, meningkatkan kandungan bahan padatan atau 
kandungan lemak. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Pengambilan data penelitian dilakukan pada 
tanggal 29 Juli sampai dengan 29 Agustus 2013 di 
Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak, 
Laboratorium Fisiko Kimia dan Laboratorium 
Organoleptik, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, 
Fakultas Peternakan dan Laboratorium Teknologi Hasil 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah set yogurt yang dibuat dari susu sapi segar yang 
berasal dari Koperasi Mitra Bhakti Makmur “Junrejo” 
Malang. Susu sapi segar akan di pasteurisasi dengan 
metode batch pada suhu 70-71°C selama 15 menit 
setelah susu di pasteurisasi susu akan di inokulasi dengan 
penambahan kultur yang mengandung S. thermophilus, L. 
Bulgaricus serta campuran (S. Thermophilus dan  L. 
bulgaricus) dengan konsentrasi penambahan 3% dari 
total susu. Susu akan diperam atau diinkubasi pada suhu 
ruang yang berkisar 27-28°C. Bahan lainnya yang 
dipergunakan pada penelitian ini adalah alkohol 70%, 
larutan buffer pH, aquadest. 
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 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 
antara lain erlenmeyer, beaker glass, gelas ukur, 
pengaduk kaca, thermometer, pH meter, timbangan 
analitik, viskometer, gelas ukur, sendok, gunting, kertas 
label, aluminium foil, kertas tisu, pipet ukur, pipet tetes, 
sentrifugasi. 

3.3 Metode Penelitian 
 Metode penelitian adalah percobaan laboratorium 
yang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 
faktorial dengan 3 x 3 perlakuan dan 3 ulangan. 
Perlakuan yang dilakukan adalah (P1) penambahan 
kultur L. Bulgaricus sebanyak 3% setelah pasteurisasi,   
(P2) penambahan kultur S. Thermophilus sebanyak 3% 
setelah  pasteurisasi, (P3) penambahan kultur campuran 
(S. Thermophilus dan  L. bulgaricus) 3% setelah 
pasteurisasi dengan faktorial lama inkubasi (Q1) 24 jam, 
(Q2) lama inkubasi 36 jam, (Q3) lama inkubasi 48 jam. 
Perlakuan pengaruh penambahan kultur tunggal dan 
campuran dengan waktu inkubasi 24 jam pada suhu 
ruang terhadap kadar pH, viskositas dan sineresis pada 
pembuatan set yogurt adalah sebagai berikut: Kombinasi 
perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kombinasi Perlakuan 

Penambahan 
Kultur  

Waktu 
Inkubasi 

Ulangan 

U1 U2 U3 

P1 
Q1 

Q2 

Q3 

P1 Q1 U1 

P1 Q2 U1 

P1 Q3 U1 

P1 Q1 U2 

P1 Q2 U2 

P1 Q3 U2 

P1 Q1 U3 

P1 Q2 U3 

P1 Q3 U3 

P2 
Q1 

Q2 

Q3 

P2 Q1 U1 

P2 Q2 U1 

P2 Q3 U1 

P2 Q1 U2 

P2 Q2 U2 

P2 Q3 U2 

P2 Q1 U3 

P2 Q2 U3 

P2 Q3 U3 

P3 
Q1 

Q2 

Q3 

P3 Q1 U1 

P3 Q2 U1 

P3 Q3 U1 

P3 Q1 U2 

P3 Q2 U2 

P3 Q3 U2 

P3 Q1 U3 

P3 Q2 U3 

P3 Q3 U3 

3.3.1Tahapan penelitian 

3.3.1.1 Persiapan Bahan Uji 
 Kegiatan yang di lakukan adalah persiapan alat 
dan bahan yang akan di gunakan. Kegiatan berikutnya 
penentuan pengambilan sampel susu segar yang akan di 
gunakan selama penelitian, sehingga saat pelaksanaan 
penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak 
terganggu karena aspek teknis. 

3.3.1.2 Pasteurisasi Susu 
 Susu segar dimasukkan ke dalam panci sebanyak 
yang diperlukan untuk di pasteurisasi dengan suhu 70-
71°C selama 15-16 detik diatas kompor dan diukur 
dengan menggunakan thermometer.  
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3.3.1.3 Perlakuan Penambahan Kultur tunggal dan 
campuran 

 Susu yang telah di pasteurisasi di masukan ke 
dalam beaker glass sebanyak 3 buah, masing-masing 
susu pasteurisasi yang telah dimasukan ke dalam beaker 
glass ditambahkan dengan starter kultur sesuai dengan 
perlakuan. Susu pasteurisasi di berikan perlakuan sebagai 
berikut : 
P1: Perlakuan penambahan kultur S. Thermophilus 

sebanyak 3 % (v/v) setelah pasteurisasi. 
P2: Perlakuan penambahan kultur L. bulgaricus sebanyak 

3 % (v/v) setelah pasteurisasi. 
P3: Perlakuan penambahan kultur campuran (S. 

thermophilusdan  L. bulgaricus)  sebanyak 3 % (v/v) 
setelah pasteurisasi. 

Q1:  Lama inkubasi pada suhu ruang selama 24 jam 
Q2:  Lama inkubasi pada suhu ruang selama 36 jam 
Q3:  Lama inkubasi pada suhu ruang selama 48 jam 
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Diagram alir 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Set yogurt 

Susu Segar 

Pasteurisasi pada suhu 70-71°C selama 15 detik 

Penambahan inokulasi kultur starter : 

- Penambahan kultur starter Lactobacillus 
bulgaricus sebanyak 3% (P1) 

- Penambahan kultur starter Streptococcus 
thermophilus sebanyak 3% (P2) 

- Penambahan kultur starter campuran 
sebanyak 3% (P3) 

Pengujian 
- Kadar pH set yogurt 
- Viskositas set yogurt 
- Sineresis set yogurt 

Lama inkubasi 
24 jam (Q1) 

Lama inkubasi 
36 jam (Q2) 

Lama inkubasi 
48 jam (Q3) 

Penurunan Suhu susu sampai 45°C 
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3.4 Variabel Pengamatan 

3.4.1 Uji Kadar pH ( Van den Berg, 1987) 
 Metode pengukuran kadar pH dilakukan dengan 
menggunakan pH meter. pH merupakan nilai keasaman  
pH yogurt akan menurun dari kisaran 6 hingga 7 menjadi 
kisaran 4,0 hingga 4,5 sebagai akibat dari peningkatan 
keasaman yogurt selama proses inkubasi. Metode 
pengukuran kadar pH meter merupakan cara yang paling 
efektif karena nilai yang terhitung lebih tepat 
dibandingkan hanya menggunakan kertas lakmus (kertas 
pengukur kadar pH). 

3.4.2 Keasaman (Hadiwiyoto, 1994) 
 Metode pengukuran nilai keasaman dilakukan 
dengan menggunakan metode titrasi keasaman dengan 
menggunakan larutan NaOH dan PP 1% pada sampel, 
kemudian diukur larutan NaOH yang digunakan dalam 
mengubah warna sampel. 

3.4.3 Viskositas (Anonimous, 2002) 
 Metode pengukuran viskositas yogurt dilakukan 
dengan menggunakan viskometer Model DV. Viskositas 
atau kekentalan adalah suatu hambatan yang menahan zat 
cair, secara molekuler disebabkan oleh gerakan acak dan 
gerakan berpindah dari suatu lapisan ke lapisan lain 
dalam zat cair dan resultan dari gerakan-gerakan tersebut 
menghasilkan hambatan (Kusumah, Hermanianto dan 
Andarwulan, 1989). Peningkatan nilai pH akan 
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berpengaruh dengan peningkatan viskositas, untuk 
menentukan nilai viskositas pada yogurt dilakukan 
menggunakan viskometer sehingga nilai viskositas dapat 
terhitung secara cepat dan efisien. 

3.4.4 Sineresis (Kalab, 2000) 
 Metode pengamatan sineresis menggunakan 
metode sentrifugasi sehingga dapat terlihat pemisahan 
protein yang terjadi. Menggunakan alat sentrifugator 
dengan kecepatan 2560-2880 rpm selama 10 menit, dan 
didapatakn whey yang terpisah akan ditimbang. Setelah 
ditimbang dihitung prosentasi komulatif whey dengan 
kekuatan sentrifugasi dan slope garis regresi awal dipakai 
sebagai koefisien kerentanan terhadap sineresis. 

3.5 Analisis Data 
 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
metode analisis ragam, apabila hasil uji menunjukkan 
adanya pengaruh, maka dilakukan uji lanjutan 
menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Data 
kualitatif dianalisis secara deskriptif. 

3.6 Batasan Istilah 
1. Susu pasteurisasi : Susu segar yang mengalami 

proses pemanasan dengan suhu 
70-     71°C selama 15 detik. 

2. Yogurt set : Yogurt yang memiliki konsistensi 
setengah padat, dimana proses 
pemeramannya dilakukan dalam 
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kemasan setelah proses inokulasi 
starter. 

3. pH   : Nilai keasaman yang sebenernya dan 
penentuan nilai pH merupakan cara yang 
lebih baik dibandingkan menggunakan 
keasaman tertitrasi. 

4. Viskositas   : Suatu hambatan yang menahan zat 
cair, secara molekuler  disebabkan oleh 
gerakan acak dan gerakan berpindah dari 
suatu lapisan ke lapisan lain dalam zat 
cair dan resultan dari gerakan-gerakan 
tersebut menghasilkan hambatan. 

5. Sineresis  : proses pemisahan bagian protein pada 
yogurt, pemisahan antara protein dan 
whey pada yogurt akibatmenurunnya 
kemampuan jaringan protein untuk 
mengikat air. 

6. Suhu ruang    : suhu yang berkisar antara 27 - 29°C. 
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  BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Nilai Kadar pH Set Yogurt. 
 pH merupakan suatu indikator untuk menentukan 
tingkat atau derajat keasaman dari suatu  larutan. Salah 
satu penentu faktor keberhasilan yoghurt di lihat dari 
kadar pH yang dicapai dalam pembuatan yogurt. 
Keberhasilan pembuatan yoghurt dapat di lihat jika pH 
yoghurt sudah mencapai pH 3-4 berikut nilai rata-rata pH 
set yogurt. 

Tabel 3. Nilai rata-rata pH set yogurt 
Perlakuan 24 jam 36 jam 48 jam Rata-rata 

P1 
P2 
P3 

4,60 
4,42 
3,89 

4,26 
3,93 
3,82 

3,81 
3,89 
3,83 

4,22b±0,398 
4,08ab±0,294 
3,85a±0,035 

Rata-rata 4,30c±0,3709 4,00ab±0,230 3,84a±0,0448  
Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom dan baris yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata pada 
masing-masing perlakuan (P<0.01). 

 Hasil yang ditunjukkan pada Tabel 3 
bahwa perlakuan yang menggunakan kultur tunggal (L. 
bulgaricus, S. thermophillus) dan kultur campuran (L. 
bulgaricus dan S. thermophillus) dengan lama inkubasi 
24 jam, 36 jam dan 48 jam pada suhu ruang memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) terhadap pH set 
yogurt. Data dan analisis ragam selengkapnya dapat 
dilihat pada Lampiran 5.  
 Tabel 3 menunjukan adanya interaksi antara 
perlakuan penambahan jenis kultur yang berbeda dengan 
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lama inkubasi mulai dari 24 jam, 36 jam dan 48 jam 
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
(P<0.01) terhadap pH set yogurt hal ini disebabkan 
karena keberhasilan proses pembuatan yoghurt salah 
satunya dipengaruhi oleh masa pemeraman. Bakteri S. 
thermophillus akan tumbuh optimal pada suhu sekitar 
43°C dan pH akan turun akibat bakteri S. thermophillus 
mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga pH susu 
turun menjadi 5 – 4 sedangkan L. bulgaricus akan 
tumbuh optimal jika pH sudah berkisar menjadi 5 oleh 
karena itu yoghurt yang mendapatkan perlakuan dengan 
kultur satu jenis saja akan memiliki perbedaan pH yang 
cukup signifikan (Hui, 1993).  

Yogurt yang dibuat dengan penambahan  S. 
thermophillus memiliki pH yang lebih asam 4,08±0,294 
atau lebih rendah daripada yogurt yang dibuat dengan 
penambahan L. bulgaricus 4,22±0,294  dari hasil 
penelitian pengaruh penambahan berbagai jenis kultur 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0.01) karena 
bakteri S. thermophillus mampu memecah laktosa 
menjadi asam laktat dengan keadaan lingkungan 
mencapai suhu 43°C sehingga pH susu menjadi 5 – 4 
sedangkan yoghurt yang dibuat dengan penambahan L. 
bulgaricus memiliki pH lebih tinggi dari yoghurt yang 
dibuat dengan menggunakan S. thermophillus karena 
pada dasarnya L. bulgaricus dapat tumbuh optimal pada 
pH berkisar 5 karena mendapat bantuan aktifitas dari S. 
thermophillus sehingga apabila L. bulgaricus bekerja 
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secara individu akan memerlukan waktu yang lebih lama 
untuk memecah laktosa menjadi asam laktat sehingga pH 
yang dihasilkan lebih sedikit tinggi, sedangkan yogurt 
yang dibuat dengan kultur campuran  memiliki pH yang 
lebih redah lagi hal ini disebabkan karena kerja S. 
thermophillus dan L. Bulgaricus bekerja secara simbiosis 
mutualisme dalam memecah laktosa menjadi asam laktat 
sehingga pH yoghurt menjadi optimal berkisar antara 
3,5-4. Hal tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat 
dalam mengkonsumsi set yogurt sesuai dengan tingkat 
selera keasamannya sehingga masyarakat yang tidak 
begitu menyukai asam yang berlebihan dapat memilih set 
yogurt dengan menggunakan kultur tunggal dengan 
tingkat keasaman 4-4,5 dan untuk masyarakat yang 
menyukai rasa asam yang berlebihan dapat menggunakan 
kultur campuran dengan tingkat keasaman 3,5-4. 

Lund dan Eklund (2000), melaporkan bahwa 
bakteri asam laktat memfermentasi laktosa menjadi asam 
laktat sehingga menurunkan pH substrat yang 
menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri asam laktat, 
ditambahkan menurut Gaikwad and Ghosh (2009), 
bakteri asam laktat memfermentasi laktosa menjadi 
glukosa dan galaktosa, selanjutnya glukosa diubah 
menjadi asam laktat. Berdasarkan pada produk yang 
dihasilkan dari proses fermentasi, bakteri asam laktat 
dibedakan menjadi dua, yaitu homofermentatif yang 
menghasilkan asam laktat sebagai satu-satunya produk 
melalui jalur fermentasi EMP (Embden Meyerhof 
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Parnas) dan heterofermentatif yang selain menghasilkan 
asam laktat, juga menghasilkan etanol, asam asetat dan 
CO2 melalui jalur fermentasi fosfoketolasi. Peningkatan 
nilai pH yoghurt disebabkan karena terjadi penurunan 
jumlah ion H+  yang dipicu oleh penurunan jumlah total 
asam (Sawitri, Manab dan Theresia, 2008). 

Proses lama inkubasi antara perlakuan 24 jam, 36 
jam dan 48 jam memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0.01) hal ini menandakan bahwa proses inkubasi 
dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi bakteri 
asam laktat dalam merubah laktosa menjadi asam laktat 
semakin lama waktu inkubasi semakin menurunkan nilai 
pH akibat aktifitas bakteri asam laktat yang tetap 
melakukan metabolisme, di dukung oleh Lucey (2001) 
menyatakan bahwa metode inkubasi pada pembuatan 
yogurt set ada 2 cara yaitu inkubasi pendek pada suhu 
40°C - 42°C selama 4 jam dengan penambahan starter 
2% dan inkubasi panjang pada suhu 30°C selama 14-16 
jam. Selama proses inkubasi akan terbentuk flavour pada 
yoghurt karena akan terbentuk asam laktat, asetaldehid, 
asam asetat dan diasetil akibat aktifitas metabolisme 
kultur. Metode inkubasi yang digunakan saat penelitian 
pada suhu ruang yang berkisar 27°C - 29°C sesuai 
dengan literatur penelitian menggunakan metode 
inkubasi panjang yang membutuhkan waktu lebih dari 16 
jam, oleh karena itu lama inkubasi memberikan pengaruh 
pada nilai pH set yogurt, terlihat pada tabel semakin lama 
waktu inkubasi nilai pH set yogurt semakin menurun 
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akibat aktifitas metabolisme kultur bakteri dari masing-
masing asam laktat yang terus melakukan proses 
metabolisme. 

4.2 Nilai Kadar Keasaman Set Yogurt. 
 Kadar asam  atau keasaman merupakan suatu 
indikator dalam mengukur nilai kadar asam laktat 
didalam yoghurt yang dihasilkan dari aktivitas 
metabolisme kultur S. thermophilus dan L. bulgaricus. 
Kadar asam laktat yang dihasilkan akan mempengaruhi 
nilai pH, berikut nilai rata-rata keasaman set yogurt. 

Tabel 4. Nilai rata-rata keasaman set yogurt  
Perlakuan 24 jam 36 jam 48 jam Rata-rata 

P1 
P2 
P3 

1,10 
0,92 
1,15 

0,98 
1,08 
1,13 

1,34 
1,42 
1,23 

1,14±0,182 
1,14±0,252 
1,17±0,052 

Rata-rata 1,06±0,119 1,06±0,075 1,33±0,092  

Hasil analisis ragam yang ditunjukkan pada Tabel 
4. menunjukan bahwa perlakuan yang menggunakan 
kultur tunggal (L. bulgaricus, S. thermophillus) dan 
kultur campuran (L. bulgaricus dan S. thermophillus) 
dengan lama inkubasi 24 jam, 36 jam dan 48 jam pada 
suhu ruang tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0.05) terhadap keasaman set yogurt. Data dan analisis 
ragam selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 6.  

Tabel 4 menunjukan adanya interaksi antara 
perlakuan penambahan jenis kultur yang berbeda dengan 
lama inkubasi mulai dari 24 jam, 36 jam dan 48 jam tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap nilai 
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keasaman set yogurt. Nilai rata-rata keasaman set yogurt 
yang ditambahkan dengan  L. bulgaricus dengan nilai 
keasaman set yogurt yang ditambahkan dengan S. 
thermophillus memiliki rata-rata nilai keasaman yang 
sama yaitu 1,14±0,182 dan 1,14±0,252 sedangkan 
dengan set yogurt yang ditambahkan L. bulgaricus dan S. 
Thermophillus mengalami sedikit peningkatan nilai 
keasaman yaitu 1,17±0,052 hal ini disebabkan karena 
tidak ada peningkatan pemberian jumlah starter pada 
proses pembuatan set yogurt seluruh perlakuan 
menggunakan kultur sebanyak 3% baik yang tunggal 
maupun yang campuran di dukung oleh Kosikowski 
(2007) dalam Wulandari dan Putranto (2010) yang 
menyatakan bahwa dalam pembuatan yoghurt dengan 
menggunakan starter L. bulgaricus dan S. thermophillus 
yang semakin banyak akan menghasilkan kadar asam 
yang semakin tinggi karena starter akan memproduksi 
kadar asam yang berlebih sehingga hasilnya lebih asam 
dan dengan demikian kadar asamnya juga akan 
meningkat. 

Proses lama inkubasi terdapat pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) nilai keasaman set yogurt yang 
diinkubasi pada 24 jam dan 36 jam dengan set yogurt 
yang diinkubasi pada 48 jam memiliki nilai keasaman 
paling tertinggi, hal ini dikarenakan semakin 
meningkatnya lama inkubasi memberikan waktu bagi 
kultur untuk melakukan metabolisme dalam memecah 
laktosa menjadi asam laktat sehingga nilai keasaman 
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yang didapatkan maksimal, menurut (Kartika, 2008) 
menyatakan bahwa keasaman yang tinggi disebabkan 
besarnya kandungan asam laktat yang ada dalam yogurt 
bakteri asam laktat yang terdapat dalam yogurt 
menghasilkan enzim β-galaktosidase yang akan 
mengubah laktosa menjadi asam laktat. 

Perlakuan penambahan kultur tidak memberikan 
yang nyata (P>0.05) karena antara tidak ada penambahan 
presentase jumlah kultur yang ditambahkan pada susu 
yang akan dijadikan set yogurt sehingga nilai keasaman 
yang dihasilkan berkisar antara 0,92 – 1,42 dengan 
selisih yang cukup kecil yaitu 0,5 didukung oleh literatur 
Marshall dan Arbuckle, 1996 yang menyatakan bahwa 
keasaman yogurt bervariasi sesuai dengan kandungan 
padatan tanpa lemak. Koskowski (2007) dalam Iis dan 
Supriyanto (2006) yang menyatakan bahwa dalam  
pembuatan yogurt dengan menggunakan starter L. 
bulgaricus dan S. thermophillus yang semakin banyak 
akan menghasilkan kadar asam yang semakin tinggi 
karena starter akan memproduksi kadar asam yang 
berlebih sehingga hasilnya lebih asam dan dengan 
demikian kadar asamnya juga akan meningkat 
ditambahkan pula oleh Kartika (2008) menyatakan 
bahwa keasaman yogurt dinyatakan sebagai asam laktat 
yang merupakan hasil dari fermentasi bakteri asam laktat. 
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4.3 Nilai Viskositas Set Yogurt. 

 Viskositas yogurt menggambarkan sifat cairan 
yang mempunyai resistensi terhadap suatu aliran yang 
dapat memberikan peningkatan kekuatan yang dapat 
menahan pergerakan relatif, salah satu faktor yang 
mempengaruhi nilai viskositas adalah pH, kadar protein, 
jenis kultur strain, waktu inkubasi, dan total padatan susu 
berikut nilai viskositas set yogurt. 
 

Tabel 5. Nilai rata-rata viskositas set yogurt  
Perlakuan 24 jam 36 jam 48 jam Rata-rata 

P1 
P2 
P3 

204,33 
211,67 
282,33 

279,00 
293,67 
310,67 

287,00 
309,67 
278,56 

256,78a±45,594 
271,67ab±52,573 
290,33b±14,486 

Rata-rata 232,78a±43,072 294,44b±15,847 291,56b±16,317  

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom dan baris yang sama 
menunjukkan adanya    perbedaan yang nyata pada 
masing-masing perlakuan (P<0.05). 

Hasil analisis ragam yang ditunjukkan pada Tabel 
5. bahwa perlakuan yang menggunakan kultur tunggal (L. 
bulgaricus, S. thermophillus) dan kultur campuran (L. 
bulgaricus dan S. thermophillus) dengan lama inkubasi 
24 jam, 36 jam dan 48 jam pada suhu ruang tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap 
viskositas set yogurt. Data dan analisis ragam 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.  
 Tabel 5 menunjukan adanya interaksi antara 
perlakuan penambahan jenis kultur yang berbeda dengan 
lama inkubasi mulai dari 24 jam, 36 jam dan 48 jam tidak 



40 

 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap nilai 
viskositas set yogurt hal ini disebabkan karena pada 
setiap perlakuan nilai pH semakin meningkat sehingga 
menghasilkan jumlah asam laktat yang semakin banyak. 
Jumlah asam laktat yang semakin meningkat akan 
menurunkan pH yogurt. Penurunan nilai pH akan 
menyebabkan hidrolisis yang menyebabkan kekentalan 
yang berbeda-beda tergantung dengan keasaman masing-
masing substrat. Potensi membentuk gel dan penurunan 
kekentalan larutan akan menurun seiring dengan 
menurunnya pH, karena ion H+ membantu proses 
hidrolisis ikatan glikosidik. Menurut Manab (2007) 
menyatakan bahwa viskositas yogurt menggambarkan 
sifat cairan yang mempunyai resistensi terhadap suatu 
aliran yang dapat memberikan peningkatan ke kuatan 
yang dapat menahan pergerakan relatif. 

Proses lama inkubasi terdapat pengaruh yang 
sangat nyata (P<0.01) nilai keasaman set yogurt yang 
diinkubasi pada 24 jam dan 36 jam dengan set yogurt 
yang diinkubasi pada 48 jam memiliki nilai viskositas 
relatif tinggi seiring dengan lama waktu inkubasi, hal ini 
dikarenakan semakin meningkatnya lama inkubasi 
memberikan waktu bagi kultur untuk melakukan 
metabolisme dalam memecah laktosa menjadi asam 
laktat, kemudian protein akan terkoagulasi akibat asam 
laktat yang dihasilkan dari hasil metabolisme kultur 
sehingga protein terdenaturasi dan membentuk 
viskositas. Waktu inkubasi yang semakin lama 



41 

 

memberikan kesempatan kultur untuk lebih lama 
melakukan metabolisme dan semakin meningkat jumlah 
populasi kultur akibat reaksi biokimia yang dilakukan 
oleh kultur, oleh karena itu jika lama waktu inkubasi 
lebih lama semakin banyak koagulan yang dihasilkan hal 
ini sesuai dengan pendapat Lee dan Lucey (2006) yang 
menyatakan peningkatan nilai viskositas berhubungan 
dengan agregasi kasein misel dan pembentukan gel 
akibatnya perubahan biokimia dan fisiko kimia selama 
fermentasi susu. Menurut Manab (2007) menyatakan 
bahwa  Fermentasi laktosa oleh starter yogurt yang 
menghasilkan asam laktat dapat menurunkan pH susu, 
pada pH dibawah 5,3 terjadi peningkatan viskositas 
karena menurunnya kelarutan kasein terutama pada pH 
5,2 sampai pH 4,8-4,7 berkaitan dengan pembentukan 
agregatyang berukuran besar dan kebanyakan saling 
berikatan membentuk suatu jaringan. 
 Perlakuan penambahan kultur tidak memberikan 
pengaruh (P>0.05) hal ini dikarenakan dalam 
pembentukan viskositas didominasi oleh pengaruh dari 
reaksi fisiko kimia dan biokimia selama proses 
fermentasi berlangsung, namun dilihat pada Tabel 5 nilai 
rata-rata viskositas pada set yogurt yang dibuat dengan 
penambahan kultur campuran (S. thermophillus dan L. 
bulgaricus) paling tinggi hal ini disebabkan kultur S. 
thermophillus dan L. bulgaricus melakukan simbiosis 
mutualisme saat proses metabolisme dalam memecah 
laktosa menjadi asam laktat. Reaksi biokimia yang 
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dilakukan kultur S. thermophillus bekerja terlebih dahulu 
dalam mengubah pH mencapai 5 dengan memecah 
laktosa menjadi asam laktat sehingga memicu kultur L. 
bulgaricus untuk tumbuh secara optimum, dengan itu 
viskositas sudah mengalami peningkatan karena 
menurunnya kelarutan kasein pada pH 5-5,2. Kultur L. 
bulgaricus yang sudah tumbuh secara optimum dengan 
lingkungannya akan menurunkan kembali nilai pH 
sampai 4,8-3,5 sehingga terjadi pembentukan agregat 
yang berukuran besar dan kebanyakan saling berikatan 
dan membentuk jaringan hal ini didukung Manab (2007) 
menyatakan bahwa penggunaan kultur campuran bakteri 
asam laktat dipengaruhi olehadanya interaksi antara 
protein-pelarutyang mempengaruhi hidrasi hidro dinamik 
lingkungan sekitar molekul serta interaksi protein-protein 
yang menentukan ukuran agregat, dengan demikian 
struktur dan konsistensi yogurt terutama dipengaruhi oleh 
protein yang mengalami aggregasi akibat dari 
menurunnya pH. Berlawanan dengan pendapat dari Lee 
dan Lucey (2006) yang menyatakan faktor yang 
menyebabkan perubahan viskositas yaitu pH rendah, 
protein susu yang terdenaturasi. 
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4.4 Nilai Sineresis Set Yogurt. 
 Sineresis merupakan suatu proses yang kompleks, 
yang meliputi proses pengerutan atau kontraksi gel 
protein akibat adanya peningkatan interaksi protein-
protein dan menurunnya interaksi protein-air berikut nilai 
sineresis set yogurt pada masing-masing perlakuan. 

Tabel 6. Nilai rata-rata sineresis set yogurt  
Perlakuan 24 jam 36 jam 48 jam Rata-rata 

P1 
P2 
P3 

0,51 
0,43 
0,47 

0,49 
0,49 
0,54 

0,49 
0,45 
0,47 

0,50±0,015 
0,46±0,032 
0,49±0,041 

Rata-rata 0,47±0,042 0,51±0,027 0,47±0,020  

Hasil analisis ragam yang ditunjukkan pada Tabel 6. 
bahwa perlakuan yang menggunakan kultur tunggal (L. 
bulgaricus, S. thermophillus) dan kultur campuran (L. 
bulgaricus dan S. thermophillus) dengan lama inkubasi 
24 jam, 36 jam dan 48 jam pada suhu ruang tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0.05) terhadap 
sineresis set yogurt. Data dan analisis ragam 
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.  

Tabel 6 menunjukan adanya interaksi antara 
perlakuan penambahan jenis kultur yang berbeda dengan 
lama inkubasi mulai dari 24 jam, 36 jam dan 48 jam tidak 
memberikan pengaruh  (P>0.05) terhadap nilai sineresis 
set yogurt hal ini disebabkan karena pada setiap 
perlakuan set yogurt yang dibuat tidak dilakukan 
penambahan bahan penstabil sehingga protein tidak 
bersifat hidrofilik dan memiliki kemampuan mengikat air 
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lebih rendah. Nilai rata-rata sineresis perlakuan 
penambahan kultur maupun lama inkubasi sangat 
fluktuatif hal tersebut terjadi akibat kadar pH, dan 
keasaman masing-masing perlakuan yang berbeda-beda 
sehingga mempengaruhi nilai sineresis dari set yogurt. 
Yogurt yang memiliki pH disekitar nilai pH isoelektirik 
kasein mempunyai daya ikat air yang lebih lemah 
dibandingkan dengan yogurt yang memiliki pH normal, 
didukung oleh Fennema (1996) yang menyatakan ikatan 
hidrogen antara molekul air dan molekul protein 
melemah dan pori-pori diantara molekul kasein 
melonggar sehingga dapat dilalui oleh molekul air bebas. 
Menurut Sawitri, Manab dan Theresia (2008) 
menyatakan sineresis dapat dikurangi dengan 
menambahkan bahan penstabil seperti gelatin meskipun 
pH yogurt mendekati titik isoelektrik kasein, selain itu 
sineresis yogurt juga dipengaruhi oleh kandungan protein 
pada bahan baku pada penelitian pembuatan set yogurt, 
bahan baku susu semuanya berasal dari tempat yang 
sama dan memiliki kandungan protein yang sama yaitu 
2,8 sehingga nilai sineresis antara perlakuan penambahan 
kultur dengan lama inkubasi tidak berbeda secara 
signifikan seluruhnya nilai sineresis berkisar antara 0,43-
0,55. Peningkatan kandungan pada susu dapat 
meningkatkan ke kokohan gel dan viskositas serta 
menurunkan tingkat sineresis (Wilkinson, 2000). 

Perlakuan penambahan kultur memberikan 
pengaruh yang nyata (P<0.05) hal ini dikarenakan 
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kemungkinan disebabkan oleh perubahan kelarutan 
kasein dan pengkerutan partikel kasein, pada gel susu 
asam khususnya yang berasal dari bakteri asam laktat, 
akan terjadi perubahan kelarutan kasein serta adanya 
proteolisis lambat dapat merubah partikel kasein menjadi 
reaktif sehingga kasein mempunyai sifat seperti 
parakasein apabila building block dari jaringan protein 
mengkerut, maka semua jaringan akan mengkerut secara 
proposional sehingga kemampuan protein untuk 
mengikat atau merangkap air bisa hilang. Sineresis 
merupakan suatu proses yang kompleks, yang meliputi 
proses pengkerutan atau kontraksi gel proteinakibat 
adanya peningkatan interaksi protein-protein dan 
menurunnya interaksi protein-air, sehingga memacu 
pembentukan curd bersamaan dengan terjadinya 
pemisahan whey (Fox, 1987; Hui, 1993; Renault, C.E., 
Gastaldi, A. Lagande, J.L. Cuq and B. Tarrado De La 
Retente, 1997;). 

Perlakuan penambahan kultur memberikan 
pengaruh yang nyata (P<0.05) berdadasarkan nilai 
viskositas set yoghurt yang ditambahkan dengan L. 
bulgaricus memiliki nilai viskositas 256,78 cP 
dibandingkan dengan nilai rata-rata viskositas set yogurt 
yang ditambahkan S. thermophillus dengan yang 
ditambahkan L. bulgaricus dan S. Thermophillus hal ini 
di duga adanya mekanisme lain dalam pemanfaatan 
laktosa selama proses inkubasi berlangsung. Perlakuan 
24 jam memiliki nilai sineresis lebih rendah daripada 
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perlakuan lama inkubasi 36 jam dan 48 jam, dalam 
melakukan metabolisme kultur memanfaatkan laktosa 
dan sumber-sumber karbohidrat lainnya sebagai makanan 
untuk hidup mereka sehingga diduga semakin lama 
inkubasi maka semakin banyak kadar laktosa yang 
dimanfaatkan untuk produksi asam laktat yang disertai 
terjadinya wheying-off (sineresis). Waktu inkubasi yang 
lebih dari 24 jam menyebabkan proses koagulasi yang 
berlebihan sampai terjadi pemisahan atara koagulan yang 
telah terbentuk dengan cairan whey. Menurut Zayas 
(1997) menambahkan bahwa molekul air dapat tertahan 
didalam struktur tiga dimensi gelprotein (sekitar 10 gram 
air per gram protein), di dalam struktur tersebut terjadi 
ikatan hidrogen antara molekul air dengan grup polar, 
atau antara molekul air dengan group ionik melalui 
interaksi dipolar, dimana kedua interaksi tersebut 
merupakan interaksi penyimpanan molekul air. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 
1. Penambahan kultur tunggal (Lactobacillus 

bulgaricus, Streptococcus thermophillus) dan kultur 
campuran (Lactobacillus bulgaricus dan 
Streptococcus thermophillus) pada set yogurt 
memberikan pengaruh peningkatan pada kadar pH, 
keasaman, viskositas, sineresis set yogurt. 

2. Lama inkubasi mampu menurunkan kadar pH, 
meningkatkan keasaman, dan meningkatkan nilai 
viskositas pada set yogurt. 

3. Perlakuan terbaik dari penelitian ini adalah 
menggunakan pada perlakuan dengan penambahan 
kultur tunggal jenis Lactobacillus bulgaricus 3% 
dengan lama inkubasi 24 jam sudah mampu 
menghasilkan set yogurt yang sudah sesuai dengan 
SNI. 
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5.2 Saran 
 Saran dari penelitian ini adalah dalam pembuatan 

set yogurt yang baik dapat menggunakan lama inkubasi 
24 jam  pada suhu ruang dengan menggunakan kultur 
tunggal sudah mampu menghasilkan set yogurt yang 
sudah sesuai dengan SNI dan sebagai pilihan bagi 
masyarakat dalam mengkonsumsi yogurt yang memiliki 
tingkat keasaman rendah sesuai bagi selera masyarakat 
yang tidak menyukai yogurt dengan keasaman yang 
terlalu tinggi. 
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Lampiran 1. Pengujian pH dengan menggunakan pH 
meter Schott gerade  (Van den Berg, 
1987) 

1. pH meter di kalibrasi pada suhu ruang yaitu 28°C 
dengan memasukkan elektrode pH meter dalam 
larutan buffer pH 7. 

2. Knop diatur dengan angka monitor yang tercantum 
pada pH meter menunjukkan pH 7. 

3. Kemudiaan elektrode dibilas dengan aquades dan 
dikeringkan dengan kertas tisu setelah itu dimasukkan 
ke sampel yang akan diuji. 

4. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat 
sebagai pH sampel setelah keadaan konstan. 
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Lampiran 2. Pengujian Keasaman Tertitrasi  
( Hadiwiyoto,1994 ) 

1. Sampel sebanyak 18 gram dimasukkan kedalam 
erlenmeyer. 

2.   Ditambah 3 tetes PP 1%. 
3.  Dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warna merah   

muda. 
4.   Kadar asama laktat dihitung sebagai berikut : 

TA = ml. NaOH x 0,009 x 100% 
         Gram sampel 

TA = Titratable Acidity 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Viskositas Yogurt 
dengan Viscometer Model DV 
(Anonimous, 2002) 

1. Spindel dipasang pada lengan spindel No.3 
2. Spindel dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 
3. Motor dihidupkan sehingga spindel berputar, setelah 

jarum dial menunjukkan angka stabil, motor 
dimatikan. 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, 
setiap sampel diukur 5 kal kemudian diambil rata- 
ratanya. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 
sesuai dengan kecepatan dan nomor spindel yang 
dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 4. Pengujian Sineresis dengan Modifikasi 
Metode Sentrifugasi  (Kalab, 2000) 

1. Yogurt dimasukkan kedalam tabung sentrifugasi dan 
disentrifugasi pada 2240, 2560 dan 2880 rpm masing 
– masing selama 10 menit pada suhu ruang (Sentrifus 
DSC 108). 

2. Whey dipisahkan setiap sentrifugasi ditampung dan 
ditimbang. Prosentase kumulatif (w/w) whey diplot 
dengan kekuatan sentrifugasi dan slope garis regresi 
awal dipakai sebagai koefisien kerentanan terhadap 
sineresis. 

3. Kecenderungan sineresis dihitung dengan rumus 

Sineresis = X x 100 % 
      Y 

X = berat whey 
Y = berat awal sampel 

4. Kerentanan sineresis terhadap kecepatan sentrifugasi 
dihitung dengan rumus:  

Slope = ( A:B ) 

A = Kecepatan sentrifugasi ( 2240, 2560, 2880 ) 
B = Sineresis setiap perlakuan dalam 3 kecepatan 

sentrifugasi 
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Lampiran 5. Data dan analisis Statistik Uji pH Set Yogurt  

Keterangan : P1 (Lactobacillus bulgaricus) 
 P2 (Streptococcus thermophillus) 
 P3 (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus) 
 

• Tabel Dua Arah 

Kultur (P) 
Lama Inkubasi (Q) 

Total Rata-rata 
24 jam 36 jam 

48 
jam 

P1 4,60 4,26 3,81 12,67 4,22 

P2 4,42 3,93 3,89 12,24 4,08 

P3 3,89 3,82 3,83 11,54 3,85 

Total 12,91 12,01 11,53 36,45  

Rata-rata 4,30 4,00 3,84   

 
Analisis ragam: 

• Faktor Koreksi (FK) 
FK  = ( ∑T ∑W ∑r ∑ ijk )² 

             i x j x k 
      =  109,35²/27  
  =  442,8675 

Kultur 
(i) 

Inkubasi 
(j) 

Ulangan (k) Total 
 Rata-rata 

1 2 3 
  

P1 

24 jam 4,39 4,81 4,60 
 

13,80 

38,01 

4,60 

36 jam 4,14 4,45 4,20 
 

12,79 4,26 

48 jam 3,45 4,10 3,87 
 

11,42 3,81 

P2 

24 jam 4,38 4,46 4,42 
 

13,26 

36,73 

4,42 

36 jam 3,95 3,94 3,90 
 

11,79 3,93 

48 jam 3,81 3,86 4,01 
 

11,68 3,89 

P3 

24 jam 3,91 3,88 3,87 
 

11,66 

34,61 

3,89 

36 jam 3,82 3,79 3,85 
 

11,46 3,82 

48 jam 3,94 3,85 3,70 
 

11,49 3,83 

Total 
 

35,79 37,14 36,42 
 

109,35 109,35 36,45 
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Jumlah Kuadrat (JK) 

      JKtotal =  ∑ T ∑w ∑r ijk  − FK 

    = (4,39² +4,81² + … + 3,70²) − FK 

     =  2.5510 

      JKkultur =   

     =  (38,01² + 36,73² +34,61²)  − FK 
                         3 x 3 
 = 0,6553 

     JKlama inkubasi =    

= (38,72 ² + 36,04² + 34,59²)  − FK 

         3x 3 
  = 0,9756 
 

JKinteraksi =           − JKkultur – JKlama inkubasi 

=   2.13312–0,6553−0,9756 

= 0,50222 
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        JKgalat =  JK total – JKkultur – JKlama inkubasi –  JKinteraksi 

  = 2,5510 – 0,6553 – 0,9756 – 0,5022 

 = 0,4179 

� Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F tabel 5 % F tabel 1 % 

Kultur 2 0,65529 0,76624 14,11359 **  3,55 6,01 

Lama inkubasi 2 0,97562 3,74211 21,01292** 3,55 6,01 

Interaksi 4 0,50222 0,47005 5,40842** 2,93 4,58 

Galat 18 0,41787 0,09994    

Total 26 2,55100     

Keterangan: **  F Hitung > F tabel terdapat perbedaan yang sangat 
nyata pada pH set yogurt (P<0.01). 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 1% Perlakuan 
Kombinasi 

Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling 
berbeda terhadap pH set yogurt maka dilakukan uji 
BNJ.  

BNJ (1%) = Q 0,01 (p, v). √(KT Galat)/ulangan 

     = Q 0,01 (9, 18). √0,02321 /3 

      = 6,08 . 0,087967446 

  = 0,534842073 
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Hasil BNJ 1 % perlakuan faktorial kombinasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1Q3 
P3Q2 
P3Q3 
P3Q1 
P2Q3 
P2Q2 
P1Q2 
P2Q1 
P1Q1 

3,81 
3,82 
3,83 
3,89 
3,89 

3,93 

4,26 

4,42 
4,60 

a 
a 
a 
ab 
ab 
ab 
abc 
  bc 
    c 

Keterangan : notasi (a) (b) dan (c) menunjukkan adanya  
perbedaan yang signifikan terhadap nilai   pH 
set yogurt.  

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 1 % Perlakuan kultur 

pH Set Yogurt. 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 

pH yang disebabkan oleh penambahan jenis kultur 

pada set yogurt.  

BNJ (1 %) = Q 0,01 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

       = Q 0,01 (3, 18). √0,02321/3x3 

        = 6,08 . 0,050788029 

    = 0,238703735 
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Hasil BNJ 1 % perlakuan penambahan kultur 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 
P2 
P1 

3,85 
4,08 
4,22 

a 
ab 
  b 

Keterangan : notasi (a) dan (b) menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat signifikan terhadap 
nilai pH set yogurt. 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 1 % Perlakuan Lama 

Inkubasi pH Set Yoghurt. 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 

pH yang disebabkan oleh Lama Inkubasi pada set 

yoghurt.  

BNJ (1 %) = Q 0,01 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

       = Q 0,01 (3, 18). √0,02321/3x3 

         = 6,08 . 0,050788029 

    = 0,238703735 
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Hasil BNJ 1 % perlakuan lama inkubasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
Q3 
Q2 
Q1 

3,84 
4,00 
4,30 

a 
ab 
   c 

Keterangan : notasi (a) dan (b) menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat signifikan terhadap 
nilai pH set yogurt. 
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Lampiran 6. Data dan analisis Statistik Uji Keasaman 
Set Yogurt 

Kultur 
(i) 

Inkubasi 
(j) 

Ulangan (k) 
Total  Rata-

rata 1 2 3 

P1 

24 jam 1.05 1.15 1.09 3.29 

10.26 

1.10 

36 jam 1.10 0.90 0.95 2.95 0.98 

48 jam 1.45 0.90 1.67 4.02 1.34 

P2 

24 jam 0.85 0.95 0.97 2.77 

10.25 

0.92 

36 jam 1.15 1.05 1.03 3.23 1.08 

48 jam 1.45 1.35 1.45 4.25 1.42 

P3 

24 jam 1.20 1.11 1.15 3.46 

10.56 

1.15 

36 jam 1.15 1.14 1.11 3.40 1.13 

48 jam 1.25 1.25 1.20 3.70 1.23 

Total  10.65 9.80 10.62 31.07 31.07 10.36 

Keterangan : P1 (Lactobacillus bulgaricus) 
 P2 (Streptococcus thermophillus) 
 P3 (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus  thermophillus) 
 

• Tabel Dua Arah 

Kultur (P) 
Lama Inkubasi (Q) 

Total Rata-rata 
24 jam 36 jam 48 jam 

P1 1,10 0,98 1,34 3,42 1,14 

P2 0,92 1,08 1,42 3,42 1,14 

P3 1,15 1,13 1,23 3,52 1,17 

Total 3,17 3,19 3,99 10,36  

Rata-rata 1,06 1,06 1,33   

Analisis ragam: 
• Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑T ∑W ∑r ∑ ijk )² 
             i x j x k 
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      =  31,07²/27  

  =  35,7535 

Jumlah Kuadrat (JK) 

      JKtotal =  ∑ T ∑w ∑r ijk  − FK 

    = (1,05² +1,15² + … + 1,20²) − FK 
     =  0,9766 

      JKkultur =   

      =  (10,26² + 10,25² +10,56²)  − FK 
                         3 x 3 

 = 0,0069 

     JKlama inkubasi =    
= (9,52 ² + 9,58² + 11,97²)  − FK 

         3x 3 
 = 0,4340 

JKinteraksi =            − JKkultur – JKlama inkubasi 

=   0.6054 – 0,0069 – 0,4340 

= 0,1645 
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        JKgalat =  JK total – JKkultur – JKlama inkubasi –  JKinteraksi 

  = 0,9766 – 0,0069 – 0,4340 – 0,1645 

 = 0,3711 

� Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F tabel 5 % F t abel 1 % 

Kultur 2 0,0069 0,00345 0,16724 3,55 6,01 

Lama inkubasi 2 0,4340 0,21700 10,52470** 3,55 6,01 

Interaksi 4 0,1645 0,04114 1,99515 2,93 4,58 

Galat 18 0,3711 0,02062    

Total 26 0,97659     

Keterangan: **  F Hitung > F tabel terdapat perbedaan yang sangat 
nyata terhadap keasaman set yogurt (P<0.01). 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% Perlakuan 
Kombinasi 
Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling 
berbeda terhadap keasaman set yogurt maka dilakukan 
uji BNJ.  

BNJ (5%) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan 

= Q 0,05 (9, 18). √0,02062 /3 

       = 4,96 . 0,08290259 

   = 0,411196849 
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Hasil BNJ 5 % perlakuan faktorial kombinasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P2Q1 
P1Q2 
P2Q2 
P1Q1 
P3Q2 
P3Q1 
P3Q3 
P1Q3 
P2Q3 

0,92 
0,98 
1,08 
1,10 
1,13 

1,15 

1,23 

1,34 
1,42 

a 
ab 
abc 
abc 
abc 
abc 
abc 
  bc 
    c 

Keterangan : notasi (a) (b) dan (c) menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat signifikan terhadap nilai 
keasaman set yogurt.  

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan kultur 
keasaman Set Yogurt. 
Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 
keasaman yang disebabkan oleh penambahan jenis 
kultur pada set yogurt.  

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

       = Q 0,05 (3, 18). √0,02062/3x3 

         = 3.61 . 0.047863833 

    = 0,172788437 
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Hasil BNJ 5 % Penambahan kultur 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 
P2 
P3 

1,14 
1,14 
1,17 

a 
a 
a 

Keterangan : - notasi (a) menunjukkan adanya tidak ada 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
keasaman set yogurt. 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 1 % Perlakuan Lama 
Inkubasi keasaman Set Yogurt. 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 
keasaman yang disebabkan oleh Lama Inkubasi pada 
set yogurt.  

BNJ (1 %) = Q 0,01 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

         = Q 0,01 (3, 18). √0,02062/3x3 

         = 6,08 . 0,08290259 

    = 0,50404775 
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Hasil BNJ 1 % perlakuan Lama Inkubasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
Q1 
Q2 
Q3 

1,06 
1,06 
1,33 

a 
ab 
   c 

Keterangan : - notasi (a) dan (b) menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
keasaman set yogurt. 
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Lampiran 7. Data dan analisis Statistik Uji Viskositas 
Set Yogurt 

Kultur 
(i) 

Inkubasi 
(j) 

Ulangan (k) 
Total  Rata-

rata 1 2 3 

P1 

24 jam 247 162 204 613 

2311 

204,33 

36 jam 306 252 279 837 279,00 

48 jam 271 301 289 861 287,00 

P2 

24 jam 263 157 215 635 

2445 

211,67 

36 jam 279 307 295 881 293,67 

48 jam 287 332 310 929 309,67 

P3 

24 jam 265 297 285 847 

2613 

282,33 

36 jam 305 315 312 932 310,67 

48 jam 274 281 279 834 278,00 

Total  2497 2404 2468 7369 7369 2456.33 
Keterangan : P1 (Lactobacillus bulgaricus) 
 P2 (Streptococcus thermophillus) 
 P3 (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus) 
 

• Tabel Dua Arah 

Kultur (P) 
Lama Inkubasi (Q) 

Total Rata-rata 
24 jam 36 jam 48 jam 

P1 204,33 279,00 287,00 770,33 256,78 
P2 211,67 293,67 309,67 815,00 271,67 
P3 282,33 310,67 278,00 871,00 290,33 

Total 698,33 883,33 874,67 2456,33  

Rata-rata 232,78 294,44 291,56   

• Faktor Koreksi (FK) 
FK  = ( ∑T ∑W ∑r ∑ ijk )² 

             i x j x k 
      =  7369²/27  

  =  2011191,1481 
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Jumlah Kuadrat (JK) 
      JKtotal =  ∑ T ∑w ∑r ijk  − FK 

    = (247² +162² + … + 279²) − FK 
     =  49203,8519 

      JKkultur =   

      =  (2311² + 2445² +2631²)  − FK 
                         3 x 3 

 = 5088,2963 

     JKlama inkubasi =    
= (2095 ² + 2650² + 2624²)  − FK 

         3x 3 
 = 21797,8519  

JKinteraksi =              − JKkultur – JKlama inkubasi 

=   36033,8519– 5088,2963 – 21797,8519 

= 9147,7037 
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        JKgalat =  JK total – JKkultur – JKlama inkubasi –  JKinteraksi 

  = 49203.8519 – 5088.2963 – 21797.8519 – 9147.7037 

 = 13170.0000 

� Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung F tabel 5 % F tabel 1 % 

Kultur 2 5088,296 2544,296 3,47720 3,55 6,01 

Lama inkubasi 2 21797.851 10898.925 14,89603** 3,55 6,01 

Interaksi 4 9147.703 2286,925 3,12564 2,93 4,58 

Galat 18 13170.000 731,666    

Total 26 49203.851     

Keterangan: **  F Hitung > F tabel terdapat perbedaan yang sangat nyata pada 
nilai viskositas set yogurt (P<0.01). 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% Perlakuan 
Kombinasi 
Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling 
berbeda terhadap viskositas set yogurt maka dilakukan 
uji BNJ.  

BNJ (5%) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan 

     = Q 0,05 (9, 18). √731,66667 /3 

       = 4,96 . 15,61694237 

   = 77,46003414 
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Hasil BNJ 5 % perlakuan faktorial kombinasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1Q1 
P2Q1 
P3Q3 
P1Q2 
P3Q1 
P1Q3 
P2Q2 
P2Q3 
P3Q2 

204,33 
211,67 
278,00 
279,00 
282,33 

287,00 

293,67 

309,67 
310,67 

a 
ab 
abc 
abc 
  bc 
  bc 
    c 
    c 
    c 

Keterangan : notasi (a) (b) dan (c) menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan terhadap viskositas set 
yogurt.  

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan kultur 
Viskositas  Set Yogurt. 
Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 
viskositas yang disebabkan oleh penambahan jenis 
kultur pada set yogurt.  

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

       = Q 0,05 (3, 18). √731,66667 /3x3 

       = 3.61 . 9,016445879 

   = 32,54936962 
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Hasil BNJ 5 % Penambahan kultur 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 
P2 
P3 

256,78 
271,67 
290,33 

a 
ab 
  a 

Keterangan : notasi (a) menunjukkan adanya tidak 
berpengaruh signifikan terhadap viskositas set 
yogurt. 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 1 % Perlakuan Lama 
Inkubasi Viskositas Set Yogurt. 
Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 
viskositas yang disebabkan oleh Lama Inkubasi pada 
set yogurt.  

BNJ (1 %) = Q 0,01 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

    = Q 0,01 (3, 18). √731,66667 /3x3 

     = 4,70 . 9,016445879 

          = 42,37729563 

Hasil BNJ 1 % perlakuan Lama Inkubasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
Q1 
Q2 
Q3 

232,78 
291,56 
294,44 

           a 
             b 
             b 

Keterangan : notasi (a) dan (b) menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan (P<0.01) terhadap 
viskositas set yogurt. 
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Lampiran 8. Data dan analisis Statistik Uji Sineresis 
Set Yogurt 

Kultur 
(i) 

Inkubasi 
(j) 

Ulangan (k) 
Total  Rata-

rata 1 2 3 

P1 

24 jam 0.50 0.52 0.53 1.54 

4.47 

0.51 

36 jam 0.49 0.49 0.49 1.47 0.49 

48 jam 0.48 0.49 0.49 1.46 0.49 

P2 

24 jam 0.40 0.46 0.43 1.29 

4.11 

0.43 

36 jam 0.48 0.53 0.47 1.48 0.49 

48 jam 0.39 0.49 0.46 1.34 0.45 

P3 

24 jam 0.49 0.45 0.46 1.40 

4.43 

0.47 

36 jam 0.54 0.54 0.54 1.62 0.54 

48 jam 0.52 0.46 0.43 1.41 0.47 

Total  4.29 4.43 4.30 13.02 13.02 4.34 

Keterangan : P1 (Lactobacillus bulgaricus) 
 P2 (Streptococcus thermophillus) 
 P3 (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus) 

• Tabel Dua Arah 

Kultur (P) 
Lama Inkubasi (Q) 

Total Rata-rata 
24 jam 36 jam 48 jam 

P1 0,51 0,49 0,49 1,49 0,50 

P2 0,43 0,49 0,45 1,37 0,46 

P3 0,47 0,54 0,47 1,48 0,59 

Total 1,41 1,52 1,40 4,34  

Rata-rata 0,47 0,51 0,47   

 
• Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑T ∑W ∑r ∑ ijk )² 
             i x j x k 
      =  13,02²/27  

  =  6,2778 
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Jumlah Kuadrat (JK) 

      JKtotal =  ∑ T ∑w ∑r ijk  − FK 

    = (0,50² +0,52² + … + 0,43²) − FK 
     =  0,0410 

      JKkultur =   

     =  (4,47² + 4,11² +4,43²)  − FK 
                         3 x 3 

 = 0,0089 

     JKlama inkubasi =    
= (4,23 ² + 4,57² + 4,21²)  − FK 
         3x 3 

  = 0,00886 

 

JKinteraksi =            − JKkultur – JKlama inkubasi 

=   36033,8519– 0,0089 – 0,0089 
= 0,0091 
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        JKgalat =  JK total – JKkultur – JKlama inkubasi –  JKinteraksi 

  = 0,0410 – 0,0089 – 0,0089 – 0,0091 

 = 0,0141 

SK db JK KT F Hitung F tabel 5 % F tabel 1 % 

Kultur 2 0,0089 0,00444 5,66107 3,55 6,01 

Lama inkubasi 2 0,00886 0,00443 5,64380 3,55 6,01 

Interaksi 4 0,00914 0,00229 2,91186 2,93 4,58 

Galat 18 0,01413 0,00078    

Total 26 0,04102     

Keterangan: F Hitung < F tabel terdapat perbedaan yang tidak nyata 
pada nilai sineresis set yogurt (P>0.05). 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5% Perlakuan Kombinasi 

Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda 

terhadap sineresis set yogurt maka dilakukan uji BNJ.  

BNJ (5%) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan 

= Q 0,05 (9, 18). √0,00078/3 

       = 4,96 . 0,016176057 

   = 0,080233242 
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Hasil BNJ 5 % perlakuan faktorial kombinasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P2Q1 
P2Q3 
P3Q1 
P3Q3 
P1Q3 
P1Q2 
P2Q2 
P1Q1 
P3Q2 

0,43 
0,45 
0,46 
0,47 
0,48 

0,49 

0,49 

0,51 
0,54 

a 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
ab 
  b 

Keterangan : notasi (a) dan (b) menunjukkan tidak adanya 
perbedaan yang signifikan terhadap sineresis set 
yogurt.  

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan kultur 
Sineresis  Set Yogurt. 
Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 
sineresis yang disebabkan oleh penambahan jenis kultur 
pada set yogurt.  

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

      = Q 0,05 (3, 18). √0,00078 /3x3 

      = 3.61 . 0,033714695 

  = 0,33714695 
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Hasil BNJ 5 % Penambahan kultur 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 
P2 
P3 

0,46 
0,49 
0,50 

a 
ab 
  b 

Keterangan : - notasi (a) dan (b) menunjukkan adanya 
pengaruh signifikan terhadap sineresis set 
yogurt. 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan Lama 
Inkubasi Sineresis Set Yogurt. 
Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada 
sineresis yang disebabkan oleh Lama Inkubasi pada 
set yogurt.  

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x perlakuan 

      = Q 0,05 (3, 18). √0,00078/3x3 

      = 3,61 . 0,009339251 

  = 0,033714695 

Hasil BNJ 1 % perlakuan Lama Inkubasi 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
Q1 
Q2 
Q3 

0,47 
0,47 
0,51 

           a 
           ab 
               c 

Keterangan : notasi (a) dan (b) menunjukkan adanya 
perbedaan yang signifikan terhadap sineresis 
set yogurt. 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Perlakuan Terbaik 

Data Nilai Terbaik dan Terjelek Dari Masing-masing 

Variabel dan Perlakuan 

Perlakuan pH Keasaman Viskositas Sineresis 

P1Q1 4,60** 1,10 204,33* 0,51 
P1Q2 4,26 0,98 279,00 0,49 
P1Q3 3,81* 1,34 287,00 0,49 
P2Q1 
P2Q2 
P2Q3 
P3Q1 
P3Q2 
P3Q3 

4,42 
3,93 
3,89 
3,89 
3,82 
3,83 

0,92* 
1,08 

1,42** 
1,15 
1,13 
1,23 

211,67 
293,67 
309,67 
282,33 

310,67** 
278,00 

0,43* 
0,49 
0,45 
0,47 

0,54** 
0,47 

Keterangan: * nilai rata-rata perlakuan terjelek 
** nilai rata-rata perlakuan terbaik 

Data Penilaian Variabel Terpenting Oleh Responden 

Responden pH Keasaman Viskositas Sineresis 

1 4 3 2 1 
2 3 4 1 2 
3 4 3 1 2 
4 
5 

3 
4 

4 
3 

2 
2 

1 
1 

Jumlah 18 17 8 7 

Rata-rata 7,2 6,8 1,6 1,4 

Rangking I II III IV 
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Data Perhitungan Terbaik 

 P1Q1 P1Q2 P1Q3 

Variabel B.variabel B.normal Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

pH 5,14 0,42 1,00 0,42 0,57 0,24 0 0 

Keasaman 4,85 0,40 0,36 0,14 0,12 0,05 0,84 0,34 

Viskositas 1,14 0,09 0 0,00 0,70 0,07 0,78 0,07 

Sineresis 1,00 0,08 0,72 0,05 0,54 0,04 0,54 0,04 

Total 12,14 
  

0,57** 
 

0,40 
 

0,45 

Keterangan : ** Menunjukan nilai terbaik dari seluruh 
perlakuan 

 
P2Q1 P2Q2 P2Q3 

Variabel B.variabel B.normal Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

pH 5,14 0,42 0,77 0 0,15 0,06 0,10 0,04 

Keasaman 4,85 0,40 0 0 0,32 0,13 1,00 0,40 

Viskositas 1,14 0,09 0,07 0,01 0,84 0,08 0,99 0,09 

Sineresis 1,00 0,08 0 0 0,54 0,04 0,18 0,01 

Total 12,14 
  

0,01 
 

0,32 
 

0,55 

 

 
P3Q1 P3Q2 P3Q3 

Variabel B.variabel B.normal Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

pH 5,14 0,42 0,10 0,04 0,01 0,01 0,03 0,01 

Keasaman 4,85 0,40 0,46 0,18 0,42 0,17 0,62 0,25 

Viskositas 1,14 0,09 0,73 0,07 0 0 0,69 0,07 

Sineresis 1,00 0,08 0,36 0,02 0 0 0,36 0,02 

Total 12,14 
  

0,33 
 

0,17 
 

0,35 

 

 


