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ABSTRACT 

This research was aimed to know the effect of whey 

powder addition on set  yoghurt production including pH, total 

lactid acid, viscosity and dry weight. The method was 

experimental research using Completely Randomized Design 

(CRD) with 5 treatments and 4 replications. The treatments 

were non whey powder addition (P0), whey powder addition 

with concentration of 3% (P1), 6% (P2), 9% (P3), 12% (P4) 

respectively. Data were analyzed by analysis of variance 

(ANOVA) and were followed by Duncan`s Multiple Range 

Test (DMRT) if there were significant differences (P≤0,01) 

among variables. The study showed that the higher the 

concentration of whey powder, the higher pH, total lactid acid, 

viscosity, and dry weight of set yoghurt. The study suggested 

to conduct further research related to effect of whey powder 

addition with different concentration and storage time on 

physical as well as chemical quality of set yoghurt.    

 

Keywords: fresh milk, set yoghurt, whey powder, to conduct  
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RINGKASAN 

 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang dan di rumah yoghurt yang 

terletak di Desa Junrejo kota Batu pada bulan 1 April  sampai 

1 Mei 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan whey bubuk dan konsentrasi 

penambahan whey bubuk yang tepat yang tepat sebagai bahan 

penambah total padatan untuk meningkatkan kualitas yoghurt 

set ditinjau dari pH, total asam laktat, viskositas dan kadar 

bahan kering. 

Materi penelitian adalah yoghurt set yang terbuat dari 

bahan-bahan seperti susu segar, kultur stater Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan whey bubuk 

sebagai bahan penambah total padatan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan laboratorium 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang dicobakan dalam 

penelitian yaitu tanpa penambahan whey bubuk P0, 

penambahan whey bubuk dengan konsentrasi 3% P1; 6% P2; 

9% P3; dan 12% P4. Variabel yang diamati meliputi pH, total 

asam laktat (%), viskositas (cP) dan kadar bahan kering (%). 

Data yang diperoleh dari keempat pengujian tersebut diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel dan dianalisis 
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menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

apabila terdapat perbedaan yang signifikan diantara variabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan whey bubuk memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap pH, total asam laktat, 

viskositas dan kadar bahan kering yoghurt set. Rata-rata pH 

pada perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4  masing-masing 3,970; 

3,903; 3,870; 3,850 dan 3,735. Total asam laktat 0,718; 0,814; 

1,142; 1,566 dan 1,848%. Viskositas 259,75; 478,00; 536,25; 

661,75 dan 701,50 cP. Kadar bahan kering 10,413; 14,065; 

17,164; 19,249 dan 21,582%.  

Kesimpulan penelitian adalah semakin tinggi 

konsentrasi penambahan whey bubuk dapat meningkatkan 

nilai total asam laktat, viskositas dan bahan kering namun 

menurunkan nilai pH. Berdasarkan nilai pH, total asam laktat, 

viskositas dan kadar bahan kering yang terbaik ditunjukkan 

oleh penambahan whey bubuk sebesar 9% pada perlakuan P3 

dengan nilai rata-rata pH 3,850, total asam laktat 1,566%, 

viskositas 661,75 cP, dan kadar bahan kering 19,249%. Hasil 

penelitian menyarankan perlunya dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengaruh penambahan whey bubuk dengan 

perbedaan konsentrasi dimulai dari konsentrasi penambahan 

9%, 11%, 13%, 15% dari bobot susu segar dan lama 

penyimpanan yang berbeda untuk mengetahui kualitas fisik 

dan kimia yoghurt set. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Susu merupakan suatu cairan berwarna putih 

kekuningan atau kebiruan yang dihasilkan dari kelenjar 

ambing ternak yang mengandung berbagai jenis komponen 

bahan pangan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan 

mineral. Susu tergolong sebagai bahan pangan sumber protein 

yang bermutu tinggi karena mengandung semua asam-asam 

amino yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Susu juga 

merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan 

mikroorganisme sehingga mudah mengalami kerusakan dan 

memiliki daya simpan yang rendah. Oleh karena itu perlu 

dilakukan suatu pengolahan untuk memperpanjang daya 

simpannya. Salah satu hasil olahan susu yang dapat 

memperpanjang masa simpan dan banyak digemari 

masyarakat adalah yoghurt.  

Yoghurt merupakan jenis minuman hasil fermentasi 

susu oleh bakteri asam laktat yang bermanfaat bagi kesehatan 

dan pengobatan tubuh. Manfaat ini diperoleh karena adanya 

bakteri dalam yoghurt dan tingkat keasaman yoghurt, sehingga 

dapat menghambat bakteri patogen. Bakteri yang biasa 

digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus (Zayas, 2010). 

Kedua starter tersebut juga dapat dikombinasikan dengan 

Lactobacillus acidophilus (Tamime, 2002). Nilai gizi yoghurt 

lebih tinggi dibandingkan dengan susu yaitu setiap 100 g 

yoghurt mengandung 55 kkal, protein 3,3 g, lemak 2,5 g, 

karbohidrat 4,0 g, kalsium 120 mg, fosfor 90 mg dan zat besi 

0,1 mg (Sutomo dan Ibrahim, 2007). Yoghurt set salah satu 
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jenis yoghurt yang memiliki tekstur yang sangat kental dan 

rasa yang cenderung asam. 

 Yoghurt set merupakan yoghurt yang memiliki tekstur 

yang sangat kental berwarna putih dan memiliki cita rasa yang 

sangat asam. Secara umum tekstur yoghurt dapat dibedakan 

menjadi tiga jenis yakni bertekstur kental, agak kental dan 

cair. Yoghurt yang memiliki tekstur kental mengandung 

jumlah padatan yang lebih banyak dibandingkan dengan 

yoghurt yang memiliki tekstur agak kental dan cair. Semakin 

kental tekstur yoghurt mengindikasikan bahwa yoghurt 

tersebut memililiki kandungan bahan padatan yang lebih tinggi 

(Purba, 2010). Penilaian kualitas yoghurt set dapat dilihat dari 

tekstur dan nilai viskositas. Semakin kental tekstur dan 

semakin tinggi nilai viskositas menunjukkan semakin bagus 

kualitas yoghurt set tersebut. Oleh karena itu perlu 

penambahan bahan tambahan pangan yang dapat menambah 

total padatan sehingga dapat  meningkatkan kualitas yoghurt 

set diantaranya dengan penambahan whey bubuk. 

 Whey merupakan hasil samping industri pembuatan 

keju dengan kandungan nutrisi tinggi dan dihasilkan dalam 

jumlah besar (Novianti, 2008). Pemanfaaan whey yang 

memiliki nutrisi tinggi mengalami peningkatkan daya guna, 

nilai ekonomis dan daya simpan misalnya menjadi produk 

industri makanan dalam bentuk bubuk. Hasil olahan whey 

dalam bentuk bubuk semakin melimpah dengan kandungan 

nutrisi yang tinggi, namun belum banyak dikenal dan 

dimanfaatkan secara optimal. 

Kandungan whey salah satunya adalah protein α 

laktalbumin dan β laktoglobumin yang memiliki sifat 

fungsional mengandung zat anti mikroba seperti lyzozyme, 

lactoransferin dan lactoperoksidae. Protein whey memiliki 
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kelarutan 82–86% pada pH netral, α laktalbumin mempunyai 

kelarutan 100% pada pH 3,9 sehingga dapat digunakan 

sebagai suplemen nutrisi pada minuman. β laktoglobumin 

dapat membentuk emulsi yang lebih homogen dan lebih stabil 

dibandingkan dengan kasein karena β laktoglobumin dapat 

membentuk filia yang mempunyai nilai viskositas paling 

tinggi (Zayas, 2010). Penambahan whey akan berpengaruh 

pada tekstur, viskositas dan pH yoghurt set. Penggunaan whey 

sebagai bahan tambahan dalam pembuatan yoghurt set 

diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan pengembangan 

teknologi untuk meningkatkan kualitas serta nilai kesukaan 

terhadap yoghurt set. Pengaruh dan tingkat penambahan whey 

bubuk terhadap nilai kualitas yoghurt set ditinjau dari pH, total 

asam laktat, viskositas dan bahan kering belum diketahui 

sehingga perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan whey bubuk terhadap pH, total asam laktat, 

viskositas dan kadar bahan kering yoghurt set. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan whey bubuk dan berapa konsentrasi 

penambahan whey bubuk yang tepat sebagai bahan penambah 

total padatan untuk meningkatkan kualitas yoghurt set ditinjau 

dari pH, total asam laktat, viskositas dan kadar bahan kering? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan whey bubuk dan konsentrasi 

penambahan whey bubuk yang tepat sebagai bahan penambah 

total padatan untuk meningkatkan kualitas pada pembuatan 
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yoghurt set ditinjau dari pH, total asam laktat, viskositas dan 

kadar bahan kering. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan 

lebih lanjut dalam penggunaan whey bubuk pada 

pembuatan  yoghurt set. 

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk semua pihak yang 

terkait. 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt set merupakan produk yang mengalami 

proses fermentasi atau inkubasi dalam kemasan kecil sehingga 

gumpalan susu yang terbentuk tetap utuh dan tidak berubah 

sewaktu akan disimpan dalam pendingin atau sampai siap 

konsumsi (Rashid and Thakur, 2012). Yoghurt set  memiliki 

tekstur sangat kental dan umumnya berwarna putih dan berasa 

sangat  asam (Purba, 2010). Rashid and Thakur (2012) 

menyatakan bahwa yogurt set rentan mengalami kerusakan 

fisik yang secara tidak langsung akan menurunkan mutu serta 

kualitasnya. Kerusakan fisik pada yoghurt antara lain 

timbulnya sineresis, tingkat viskositas yang rendah serta 

penurunan terhadap kemampuan daya ikat air pada yogurt set.  

Cara mencegah timbulnya kerusakan fisik serta upaya 

meningkatkan nilai kualitas yoghurt set adalah melalui 

penambahan bahan tambahan makanan sebagai penambah 

total padatan.  Bahan tambahan makanan yang cocok serta 

dapat meningkatkan kualitas yoghurt set antara lain 
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carboxymethilcellulose (CMC), karagenan, whey protein 

consentrat (WPC) dan pektin (Rashid and Thakur, 2012). 

Jenis-jenis bahan pembentuk gel biasanya merupakan bahan 

berbasis polisakarida atau protein (Raton and Smooley, 2003).  

Whey merupakan hasil samping pembuatan produk 

keju yang masih memiliki kandungan nutrisi sebesar 30 kalori 

dan memiliki jenis protein yang mempunyai sifat fungsional  

yang sangat berkaitan dengan tekstur, viskositas dan 

kemampuan membentuk gel dalam suatu produk (Zayas, 

2010). Pengaruh protein whey dalam pertumbuhan bakteri 

probiotik dalam susu adalah sebagai penyediaan sumber 

nutrien peptida dan asam amino yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan bakteri asam laktat, khususnya bakteri probiotik 

(Mc Comas and Gililand, 2003).  

Kerangka pikir penelitian yoghurt set dengan 

penambahan whey bubuk dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka penelitian 

 

 

  

Yoghurt set  memiliki tekstur sangat kental dan umumnya 

berwarna putih dan berasa sangat  asam (Purba, 2010) 

 

 Penambahan bahan tambahan pangan sebagai penambah 

total padatan pada proses pembuatan yoghurt set. 

 
Whey bubuk  sebagai bahan tambahan pangan untuk 

meningkatkan kualitas yoghurt set 

 

Whey merupakan hasil samping dari pembuatan produk keju 

yang memiliki jenis protein yang mempunyai sifat 

fungsional  yang berkaitan dengan kemampuan membentuk 

gel dalam suatu produk (Zayas, 2010). Pengaruh protein 

whey dalam pertumbuhan bakteri prebiotik dalam susu 

adalah sebagai penyediaan sumber nutrien peptida dan asam 

amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri asam 

laktat, khususnya bakteri prebiotik (Mc Comas and Gililand, 

2003). 

 

 
Kualitas yoghurt set ditinjau dari pH, total asam laktat, 

viskositas dan kadar bahan kering 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah penambahan whey 

bubuk sebagai bahan penambah total padatan dengan tingkat 

konsentrasi yang berbeda pada pembuatan yoghurt set akan 

meningkatkan kualitas yoghurt set ditinjau dari pH, total asam 

laktat, viskositas dan kadar bahan kering.  
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Whey Bubuk 

 Whey merupakan hasil samping pembuatan produk 

keju berupa cairan berwarna kuning kehijauan yang diperoleh 

dari penyaringan dan pengepresan curd selama proses 

pembuatan keju. Whey di seluruh dunia dapat mencapai sekitar 

118 juta ton/tahun, 66% di Eropa, 25% di USA dan 9% tersisa 

di negara-negara lain (Yudihapsari, 2009). Whey mengandung 

air 93-94% , bahan kering 6-6,5% yang terdiri dari laktosa 4,5-

5%, total protein 0,8-1,0%, whey protein 0,6-0,65%, asam 

sitrat 0,1% dan mineral 0,5-0,7%. Jenis protein terbesar yang 

terdapat dalam whey adalah   laktoglobulin (Spreer, 2000). 

 Whey merupakan hasil samping industri keju yang 

masih banyak mengandung asam-asam amino esensial, dengan 

jenis protein   lagtoglobulin 50%,  -laktalbumin 20%, 

imunoglobulin 10%, Bovine Serum Albumin (BSA) 5%, 

laktoferin dan laktoperosidase serta pepton 2% (Burington, 

2002). Menurut Febrisiantoso dan Purwanto (2012),  whey 

terdiri dari  dua jenis yakni whey asam yang diperoleh dari 

koagulasi kasein dengan proses pengasaman dan mengandung 

kalsium laktat umumnya memiliki pH berkisar 4-5 dan whey 

manis yang diperoleh dari koagulasi kasein secara enzimatik 

yang umumnya memiliki pH berkisar 5-7.   

 Protein whey mempunyai fungsi lainnya karena 

adanya peptida bioaktif. Pengaruh protein whey dalam 

pertumbuhan bakteri probiotik pada susu sebagai penyedia 

sumber nutrien peptida dan asam amino yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan bakteri asam laktat, khususnya bakteri 

probiotik (Mc Comas and Gililand, 2003). Protein whey 
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sebagai suplemen pada susu fermentasi dapat meningkatkan 

pertumbuhan bakteri probiotik. Sumber N dalam bentuk 

peptida dan asam amino dapat meningkatkan viabilitas sel-sel 

probiotik dalam yoghurt yang dibuat dengan kombinasi 

Lactobacillus achidophilus, bifidobacterium dan 

Sthermophilus (Dave and Shan, 2008). 

2.2 Yoghurt Set 

        Yoghurt merupakan minuman kesehatan yang 

memiliki manfaat untuk tubuh  karena mengandung bakteri 

lactobacillus yang dapat menghambat kadar kolestrol dalam 

darah serta menekan mikroba patogen yang masuk kedalam 

tubuh (Rashid and Thakur, 2012). Manfaat ini diperoleh 

karena adanya bakteri dalam yoghurt dan tingkat keasaman 

yoghurt sehingga bakteri patogen dapat dihambat (Harjiyanti, 

2013). Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yoghurt 

adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus. Kedua starter tersebut juga dapat 

dikombinasikan dengan Lactobacillus acidophilus (Ginting, 

2005). Nilai gizi yoghurt lebih tinggi dibandingkan dengan 

susu yaitu setiap 100 g yoghurt mengandung 55 kkal, protein 

3,3 g, lemak 2,5 g, karbohidrat 4,0 g, kalsium 120 mg, fosfor 

90 mg dan zat besi 0,1 mg (Tamime, 2002). Pengolahan susu 

banyak dilakukan untuk memperpanjang masa simpan dan 

meningkatkan nilai gizinya. Produk susu fermentasi yang telah 

banyak dikenal dan dikembangkan di masyarakat adalah 

yoghurt yang merupakan salah satu produk susu fermentasi 

yang dilakukan oleh Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus dengan perbandingan 1:1, dimana 

laktosa yang terkandung dalam susu diubah menjadi asam 

laktat dan pH turun hingga titik isoelektrik kasein 4,5  
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sehingga kasein terkoagulasi menjadi gel yang berwujud 

setengah padat dan berasa asam (Ginting, 2005). 

 Yoghurt set merupakan yoghurt yang memiliki tekstur 

sangat kental, umumnya berwarna putih dan memiliki rasa 

yang sangat asam. Yoghurt set merupakan salah satu tipe 

yoghurt yang memiliki konsistensi setengah padat, dimana 

proses pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah 

proses inokulasi starter (Lee, 2010). Tekstur yoghurt ada tiga 

jenis, yaitu bertekstur kental, bertekstur agak kental dan 

bertekstur cair. Yoghurt yang kental mengandung jumlah 

padatan yang lebih banyak dibandingkan dengan yoghurt yang 

agak kental dan cair. Semakin kental tekstur yoghurt berarti 

semakin banyak padatannya (Purba, 2010). 

2.3 Bahan Pembuatan Yoghurt 

2.3.1  Susu 

 Susu banyak dikonsumsi masyarakat dan memiliki 

kandungan protein yang bermanfaat secara biologis (Susilorini 

dan Sawitri, 2006). Susu merupakan bahan pangan yang 

dihasilkan selama periode laktasi oleh hewan menyusui 

dengan tujuan utama sebagai sumber nutrisi dan memberikan 

sistem kekebalan tubuh bagi anak yang baru dilahirkan 

(Novianti, 2008). Susu sebagai bahan baku yoghurt harus 

bebas dari mikroba yang mengganggu pertumbuhan dan 

metabolisme bakteri starter, seperti pseudomonas, alcalgenes, 

micrococci, dan microbacter (Speer, 2000). Standar susu segar 

di Indonnesia meliputi berat jenis (BJ) pada suhu 2,75
o
C 

sebesar 1,028, lemak minimal 2,8%, bahan kering tanpa lemak 

minimal 8,0%, uji alkohol dan uji didih harus negatif, titik 

beku berkisar antara -0,52 sampai -0,5
o
C, protein minimal 
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2,7%, angka reduktase berkisar antara 2 sampai 5 jam, serta 

jumlah kuman tidak lebih dari 3 juta/ml (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). 

 

2.3.2 Bibit atau Starter Yoghurt 

 Kultur bakteri starter yoghurt memiliki peranan 

penting dalam proses fermentasi susu. Komposisi starter harus 

terdiri dari bakteri termofilik dan mesolifik. Lactobacillus 

bulgariccus thermophilus umum digunakan sebagai starter 

dengan suhu optimum 38-42
o
C dan perbandingan jumlah 

starter biasanya 1:1 sampai 2:3 (Shaker, Jumah dan Abu-

jdayil, 2000). Selama pertumbuhan terjadi simbiosis antara 

kedua jenis bakteri dan S. thermophilus akan berkembang 

lebih cepat mengawali pembentukan asam laktat melalui 

fermentasi laktosa. Pertumbuhan ini terus berlangsung sampai 

mencapai pH 5,5 (Khan and Rehman, 2008). Aktivitas enzim 

proteolitik dari Lb.bulgariccus menyebabkan terurainya 

protein susu yang menghasilkan asam-asam amino dan 

peptide-peptida yang akan menstimulasi pertumbuhan bakteri. 

Streprococcus dan Lactobaccilus juga akan menguraikan 

lemak dan menghasilkan asam-asam lemak untuk yang 

memberikan flavor khas pada produk akhir yoghurt (Paskov, 

2010). 

2.3.3 Bahan Tambahan Pangan 

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang 

ditambahkan dengan sengaja kedalam makanan dalam jumlah 

kecil dengan tujuan memperbaiki penampakan, cita rasa, 

tekstur, flavor dan memperpanjang daya simpan. Selain itu 

bahan tambahan makanan dapat meningkatkan nilai gizi 
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seperti protein, mineral dan vitamin. Penggunaan bahan 

tambahan makanan telah digunakan sejak zaman dahulu. 

Bahan tambahan makanan ada dua, yaitu bahan tambahan 

makanan alami dan buatan atau sintesis (Idris, 2003). Menurut 

Albert (2009), pengental yaitu bahan tambahan yang 

digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau 

mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga 

membentuk kekentalan tertentu. Bahan tersebut pada yoghurt 

set berfungsi untuk meningkatkan viskositas, memperbaiki 

struktur gel, meningkatkan kemampuan daya ikat air serta 

mengurangi resiko terjadinya sineresis. Bahan pengental yang 

cocok untuk yoghurt set antara lain CMC, gelatin, karagenan, 

whey protein konsentrat (WPC) dan pektin (Sumardikan, 

2007). 

 

2.4 Proses Pembuatan Yoghurt 

  Pembuatan yoghurt terdirí dari persiapan bahan, 

persiapan bibit, inokulasi susu dengan bibit, fermentasi 

(inkubasi) dan pendinginan, perlakuan setelah fermentasi 

(penambahan flavor/buah), pendinginan/pembekuan dan 

pengemasan. Persiapan bahan meliputi starter yoghurt dan 

susu. Proses pembuatan diawali dengan kultur bibit, 

mikroorganisme Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus 

thermophilus masing-masing dibiakkan dalam susu secara 

terpisah. Pemanasan susu sebelum ditambahkan bibit 

merupakan suatu tahap yang penting. Pemanasan biasanya 

dilakukan pada suhu 85°C selama 30 menit (Harjiyanti, 2013). 

Menurut Hidayat (2013), tujuan pemanasan tersebut untuk 

mematikan bakteri dalam susu yang dapat mengalahkan 

bakteri inokulan serta untuk menguapkan sebagian air agar 

kekentalan susu sesuai untuk pertumbuhan bibit. Khan and 
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Rehman (2008) menjelaskan setelah pemanasan, starter 

kemudian diinokulasikan pada media susu. Jumlah pemberian 

bibit campuran L. bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

dalam jumlah yang sama biasanya 2-5% dari media susu yang 

digunakan. Inkubasi atau fermentasi yoghurt bisa dilakukan 

pada suhu kamar atau suhu 45°C. Semakin tinggi suhu maka  

aktivitas mikroba akan semakin tinggi juga. Inkubasi pada 

suhu kamar memerlukan waktu 14 sampai 16 jam, pada suhu 

32°C membutuhkan waktu sekitar 11 jam, sedangkan inkubasi 

pada suhu 45°C hanya memerlukan waktu sekitar 4–6 jam. 

Selama inkubasi, susu mengalami penggumpalan yang 

disebabkan menurunnya pH akibat aktivitas kultur/bibit. 

Streptococcus menyebabkan peningkatan pH hingga 5.0 

sampai 5.5. Selanjutnya pH menurun hingga 3.8 sampai 4.5 

karena adanya aktivitas Lactobacillus. Selain itu selama 

inkubasi akan terbentuk flavour karena terbentuknya beberapa 

asam hasil metabolisme yaitu: asam laktat, asetaldehid, asam 

asetat dan diasetil (Purba, 2010). 

Proses pembuatan yoghurt menurut Saleh (2004): 

1. Siapkan wadah gelas kemudian diisi dengan 

setengah liter susu segar gula 40 gram, sirup 

jagung 10 gram dan gelatin 1 gram. Masing-msing 

bahan diaduk sampai larutan merata (homogen) 

2. Susu dipanaskan di atas api kecil sambil diaduk 

sampai volumenya kira-kira tinggal 2/3 dari 

volume sebelum pemanasan. Kemudian 

didinginkan hingga suhu 45
o
C 

3. Siapkan bibit stater Lactobacillus bulgarius dan 

Streptococcus thermophilus 

4. Setelah susu mencapai suhu 45
o
C selanjutnya 

dipipet dan inokulasikan 10 ml starter 
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Lactobacillus dan 10 ml streptococcus kedalam 

susu yang telah disiapkan 

5. Inkubasikan dalam inkubator dengan suhu 45
o
C 

selama 4 sampai 5 jam atau pada suhu kamar 

selama 12-16 jam  

6. Yoghurt hasil inkubasi didinginkan hingga 

mencapai suhu ruang 

7. Penilaian mutu yoghurt dapat meliputi pH, tekstur, 

rasa, dan bau dengan cara dicicip dan dibau. 

Cara membuat yoghurt menurut Wardana (2012) 

sebagai berikut: 

1. Sterilkan terlebih dahulu peralatan yang akan 

digunakan. Jika peralatan terbuat dari stainless dan 

kaca, kita bisa menggunakan oven sebagai alat 

untuk mensterilkan peralatan tersebut. Sedangkan 

peralatan yang terbuat dari plastik bisa disterilkan 

menggunakan air panas. Suhu sterilisasi harus lebih 

dari 100
o
C. Hal ini dikarenakan ada banyak bakteri 

yang bersifat thermofilik yaitu bakteri yang tahan 

terhadap panas, sehingga memerlukan suhu yang 

lebih panas lagi dengan waktu yang lebih lama agar 

bakteri tersebut tidak bisa aktif. Sistem sterilisasi 

terbagi menjadi 2 yaitu: 

 Sterilisasi dengan menggunakan suhu yang 

tinggi tapi membutuhkan waktu sebentar High 

Temperature Short Time (HTST) 

 Sterilisasi dengan menggunakan suhu yang 

rendah tapi membutuhkan waktu lama  Low 

Temperature Long Time (LTLT) 
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Setelah semua peralatan telah disterilkan, 

maka susu dipanaskan menggunakan suhu yang tidak 

terlalu besar agar tidak pecah. Susu pecah terjadi jika 

kandungan susu yaitu skim terpisah terdapat di bawah 

sedangkan bagian krim mengambang di atas. 

2. Aduk secara berkala agar susu pada bagian bawah 

tidak gosong. Hal ini disebabkan susu banyak 

mengandung kadar gula (sukrosa) yang tinggi yang 

dapat juga menjaga agar suhu susu lebih merata. 

Panaskan susu dengan suhu di bawah 80
o
C sampai 

volume susu berkurang menjadi ¾ bagian volume susu 

awal. Proses pemanasan ini (pasteurisasi) 

membutuhkan waktu 45-60 menit tergantung jumlah 

susu. 

3. Siapkan air dalam wadah yang lebih besar dari pada 

panci untuk menampung air dingin supaya 

mempercepat proses pendinginan. Susu yang telah 

dipanaskan segera didinginkan kembali sampai 

mencapai suhu 43
o
C. 

4. Jika susu telah didinginkan pada suhu 43
o
C maka 

tahap selanjutnya adalah inokulasi bibit, yakni proses 

memasukkan bibit yoghurt kedalam susu sehingga 

susu bisa berubah menjadi yoghurt. 

5. Setelah inokulasi maka langkah selanjutnya adalah 

inkubasi/fermentasi yaitu proses penyimpanan dengan 

suhu yang telah dikondisikan. Proses fermentasi ini 

memang memakan waktu yang tidak sebentar. Jika 

ditempatkan dalam inkubator bersuhu 38
o
C maka 

yoghurt sudah bisa dipanen dalam waktu 4 jam. 

Sedangkan jika tidak menggunakan inkubator, lama 

proses fermentasinya lebih panjang yaitu 6-8 jam. 
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6. Setelah yoghurt terbentuk, bisa ditambahkan bahan 

yang dapat menambah cita rasa sesuai selera. 

 

2.5 Kualitas Yoghurt Set 

2.5.1 pH Yoghurt 

 pH yoghurt diukur menggunakan pH meter.  Yoghurt 

yang telah jadi diaduk secara merata kemudian diukur pHnya 

menggunakan pH-meter (Manab, 2008). Selama proses 

fermentasi susu menjadi yoghurt menggunakan bakteri 

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus 

terjadi penurunan pH antara 3,7 – 4,5 (Jannah, 2012). Menurut 

Paskov (2010), Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus 

bulgaricus berfungsi sebagai sumber energi dan sebagian lagi 

akan dimetabolisir lebih lanjut menjadi asam-asam organik 

terutama asam laktat, asam-asam organik yang akan 

menurunkan pH susu. Fermentasi karbohidrat oleh 

Streptococcus dan Lactobacillus dilakukan melalui konversi 

karbohidrat ke glukosa dan kemudian glukosa difermentasi 

melalui jalur heksosa difosfat untuk memproduksi asam laktat 

sebagai produk utama. Asam-asam organik yang dihasilkan 

akan menyebabkan pH susu menjadi rendah (Purba, 2010). 

2.5.2 Total Asam Laktat 

 Asam merupakan metabolit primer dalam proses 

fermentasi yang dihasilkan dari pemecahan glukosa oleh 

bakteri Lactobacillus bulgaricus sebagai bakteri 

homofermentatif (Poedjiadi, 2006).  Salah satu cara untuk 

menentukan jumlah asam laktat adalah dengan metode titrasi 

yang merupakan cara analisis dengan mengukur jumlah 

larutan yang diperlukan untuk bereaksi secara tepat dengan zat 



18 
 

yang terdapat dalam larutan lain (Kunaepah, 2008). Asam 

laktat dengan nama IUPA C asam 2-hidroksipropanoat (CH3-

CHOH-COOH) dikenal juga sebagai asam susu yang 

merupakan senyawa kimia penting dalam beberapa proses 

biokimia (Iwalokun, 2007). Menurut Poedjiadi (2006), secara 

struktur asam laktat merupakan asam karboksilat dengan satu 

gugus hidroksil yang menempel pada gugus karboksil asam 

laktat dalam air terlarut lemah dan melepas proton (H
+
), 

membentuk ion laktat, larut dalam alkohol dan bersifat 

menyerap air higroskopik, memiliki simetri cermin kiralitas 

dengan dua isomer asam  laktat atau asam  laktat dan 

cerminannya. Laktat atau asam  laktat hanya isomer yang 

pertama aktif secara biologi. Pengujian keasaman dapat 

dilakukan dengan menghitung kadar asam setara asam laktat 

dengan metode titrasi. 

 

2.5.3 Viskositas 

 Viskositas susu merupakan salah satu parameter yang 

menentukan mutu susu. Larutan protein dalam air mempunyai 

viskositas atau kekentalan yang relatif lebih besar 

dibandingkan dengan viskositas air sebagai pelarutnya 

(Poedjiadi, 2006). Viskositas dapat diukur melalui absolut 

maupun relatif menggunakan viskometer. Sedangkan unit 

pengukuran absolut adalah poise. Susu segar memiliki 

viskositas 1,5-2,0 cP pada suhu 20
o
C (Susilorini dan Sawitri, 

2006). 

2.5.4 Bahan Kering 

 Proses pengeringan pada dasarnya adalah terjadinya 

penguapan air ke lingkungan karena perbedaan tekanan uap air 

antara lingkungan dengan bahan yang akan dikeringkan. 

http://id.wikipedia.org/wiki/IUPAC
http://id.wikipedia.org/wiki/Biokimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_karboksilat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gugus&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Karboksil
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Proton
http://id.wikipedia.org/wiki/Ion
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiralitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Isomer
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
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Semakin tinggi perbedaan tekanan antara bahan dengan udara 

pengering, semakin cepat proses penguapan (Karinawatie, 

Kusnadi dan Erryana, 2008). Proses pengeringan bahan 

makanan berpengaruh terhadap kandungan air yang 

menyebabkan pemekatan dari bahan tertinggal seperti 

karbohidrat, lemak dan protein sehingga akan terdapat dalam 

jumlah yang lebih besar bila dibandingkan dalam bentuk 

segarnya. Triyono (2010) menjelaskan salah satu komponen 

penting dalam bahan kering yang berperan adalah laktosa dan 

kasein. Selama proses fermentasi laktosa diubah oleh bakteri 

asam laktat menjadi asam laktat. Pembentukan asam laktat 

oleh BAL menyebabkan adanya penurunan pH sehingga 

kasein mengalami koagulasi (Jannah, 2012). 
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BAB III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang dan di rumah yoghurt Desa Junrejo Kabupaten 

Malang pada tanggal 1 April – 1 Mei 2014. 

3.2 Materi Penelitian 

1. Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

a. Peralatan pembuatan  yoghurt set, antara lain: kompor, 

kulkas, tupperware, kertas label, panci, pengaduk, 

timbangan digital merk ACIS, termometer dan 

cup/kemasan/gelas. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis antara lain: 

 Uji pH: pH meter dan cup 

 Uji total asam laktat: labu ukur 100 ml dan alat 

titrasi 

 Uji viskositas: beaker glass dan viskometer merk 

Brookfield DVII+Pro 

 Uji bahan kering: sendok, cawan dan tutupnya, 

deksikator, oven dan timbangan analitik. 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan pembuatan yoghurt set, antara lain: susu segar, 

kultur bakteri stater, whey bubuk 

b. Bahan uji pH meter, antara lain: larutan buffer pH 4 

dan pH 7, aquades 

c. Bahan uji total asam laktat,  antara lain: indikator PP, 

NaOH 0,1 N 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 

ulangan. Perlakuan yang dicobakan yaitu: 

P0 = tanpa penambahan whey bubuk (kontrol) 

P1 = penambahan whey bubuk  sebanyak 3% dari bobot susu 

segar 

P2 = penambahan whey bubuk  sebanyak 6% dari bobot susu 

segar 

P3 = penambahan whey bubuk sebanyak 9% dari bobot susu 

segar 

P4 = penambahan whey bubuk  sebanyak 12% dari bobot  susu 

segar 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah pH, 

total asam laktat, viskositas dan kadar bahan kering. Pengujian 

yoghurt set dengan penambahan whey bubuk sebagai berikut: 

1. Pengujian pH mengikuti prosedur dari  Manab 

(2008) yang tertera pada Lampiran 2 

2. Pengujian total asam laktat (%) mengikuti 

prosedur Kunaepah (2008) yang tertera pada 

Lampiran 3 

3. Pengujian viskositas (cP) mengikuti prosedur 

Moeerfard dan Teharani (2008) yang tertera pada 

Lampiran 4 

4. Pengujian bahan kering (%) mengikuti prosedur 

Achmad, Nurwantoro dan Mulyani (2012) yang 

tertera pada Lampiran 5 
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3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian pH, total asam 

laktat, viskositas dan kadar bahan kering dianalisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA). Apabila diperoleh 

hasil yang berbeda nyata atau signifikan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Hanafiah, 2012). 

3.6 Batasan Istilah 

Whey bubuk: Merupakan hasil samping dari pembuatan 

produk keju yang sudah diolah lebih lanjut 

menjadi bubuk dengan proses evaporasi. 

Yoghurt set : Salah satu jenis yoghurt yang memiliki 

tekstur lebih kental dibandingkan jenis 

yoghurt lainnya dan proses pemeramannya 

dilakukan pada kemasan. 

Pasteurisasi : Sebuah proses pemanasan makanan dengan 

tujuan membunuh organisme merugikan 

seperti bakteri, virus, protozoa, kapang, dan 

khamir menggunakan suhu 75
o
C selama 15 

detik. 
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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Pengaruh penambahan whey bubuk terhadap pH, total 

asam laktat, viskositas dan kadar bahan kering yoghurt set 

ditampilkan pada Tabel 1. Berdasarkan data pada Tabel 1, 

diketahui bahwa penambahan whey bubuk dengan tingkat 

konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap pH, total asam laktat, 

viskositas dan kadar bahan kering yoghurt set.  

Tabel 1. Rata-rata hasil penelitian pengaruh penambahan whey 

bubuk terhadap kualitas yoghurt set 

Perlakuan 
pH  

(Rata-rata±SD) 

Total Asam Laktat 

(Rata-rata±SD) 

(%) 

Viskositas  

(Rata-rata±SD)  

(cP) 

Bahan Kering 

(Rata-rata±SD) 

(%) 

P0 3,970±0,016d 0,718±0,057a 259,75±10,846a 10,413±0,303a 

P1 3,903±0,013c 0,814±0,037a 478,00±15,853b 14,065±0,468b 

P2 3,870±0,023b 1,142±0,088b 536,25±55,900b 17,164 ±2,503c 

P3* 3,850±0,019b 1,566±0,066c 661,75±36,746c 19,249±0,978cd 

P4 3,735±0,040a 1,848±0,049d 701,50±26,006c 21,582±1,613d 

Keterangan: Superskrip yang berbeda dalam kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P≤0,01) tanda* menunjukkan perlakuan terbaik 

pada penambahan whey 9% dari bobot susu 

segar 

4.2 Pengaruh Penambahan Whey Bubuk Terhadap pH 

Yoghurt Set 

  Data analisis ragam dan UJBD pH secara lengkap 

terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tingkat penambahan whey bubuk memberikan 

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

yoghurt set. Semakin banyak konsentrasi whey bubuk yang 

ditambahkan maka pH yoghurt mengalami penurunan hingga 
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mencapai nilai rata-rata 3,735 (lihat Tabel 1.) Penurunan pH 

yoghurt set disebabkan whey bubuk memiliki rasa asam 

dengan pH 4,6. Hal ini sesuai dengan pendapat Febrisiantoso 

dan Purwanto (2012) bahwa whey yang berasal dari hasil 

samping pembuatan produk keju mempunyai pH 4,3 - 4,6. 

Hasil UJBD 1% pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pH 

yoghurt set yang dihasilkan pada perlakuan P4 memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) dengan P3, 

P2, P1 dan P0. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan whey 

bubuk yang berbeda pada masing-masing perlakuan akan 

mempengaruhi nilai pH. Menurut Karinawatie, Kusnadi dan 

Erryana (2008), penurunan pH yoghurt seiring dengan 

peningkatan konsentrasi whey protein concentrate (WPC). 

Penurunan pH terjadi karena adanya aktivitas bakteri asam 

laktat (BAL) dalam menghasilkan energi melalui proses 

fermentasi dengan memecah subtrat menjadi komponen yang 

lebih sederhana. Pembentukan energi ditujukan untuk 

pembentukan sel. Selain dihasilkan energi pemecahan laktosa 

juga menghasilkan asam laktat pembentukan asam tersebut 

yang kemudian terakumulasi menyebabkan turunnya nilai pH. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata pH tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1 yakni sebesar 3,903±0,013 dengan 

penambahan whey bubuk terendah (3%). Perlakuan P0 

menghasilkan nilai rata-rata pH yang lebih besar dibandingkan 

perlakuan P1, P2, P3 dan P4 karena tidak mendapat 

penambahan whey bubuk. Menurut Septiana, Kusrahayu dan 

Legowo (2013), penambahan bahan tambahan yang berupa 

bubuk seperti susu bubuk, protein whey dan lainya dapat 

meningkatkan keasaman yoghurt karena lebih banyak 

komponen laktosa yang diubah menjadi asam laktat oleh 

bakteri asam laktat yang berperan selama proses fermentasi 
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atau masa inkubasi berlangsung. Mc Comas and Gililand 

(2003) menyatakan protein whey yang berpengaruh dalam 

pertumbuhan bakteri probiotik dalam susu adalah sebagai 

penyedia sumber nutrien peptida dan asam amino yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri asam laktat khususnya 

bakteri probiotik.  

4.3 Pengaruh Penambahan Whey Bubuk Terhadap 

Total Asam Laktat Yoghurt Set 

Data analisis ragam dan UJBD total asam laktat secara 

lengkap terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penambahan whey 

bubuk memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P≤0,01) terhadap total asam laktat yoghurt set. Semakin 

banyak konsentrasi whey bubuk yang ditambahkan maka total 

asam laktat yoghurt set mengalami kenaikan hingga mencapai 

nilai rata-rata tertinggi 1,848 pada P4. Hal itu disebabkan whey 

bubuk memiliki kandungan laktosa yang dapat diubah menjadi 

asam laktat. Hal ini sesuai dengan pendapat Yudihapsari 

(2009), tiga komponen utama dalam bahan kering whey adalah 

laktosa, protein dan mineral. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

laktosa yang terkandung dalam whey asam lebih rendah 

dibandingkan dengan whey manis karena sebagian laktosa 

dalam susu telah difermentasi menjadi asam laktat. Asam 

laktat yang terdapat dalam whey manis lebih rendah namun 

akan meningkat cepat bila tidak segera dipasteurisasi atau 

disimpan dalam suhu dingin (Siregar, 2010). Menurut Triyono 

(2010), semakin tinggi bahan padatan yang mengandung 

protein, kadar protein semakin tinggi begitu juga halnya 

dengan jumlah asam terutama asam laktat karena protein 

sebagai media penunjang pertumbuhan bakteri asam laktat. 
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Apabila sumber nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh BAL 

semakin banyak maka perkembangan BAL semakin 

meningkat dan total asam yang dihasilkan juga semakin 

meningkat.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata total asam laktat 

terendah sebesar 0,814±0,037 pada perlakuan P1 dengan 

penambahan whey bubuk terendah (3%). Menurut Siregar 

(2010), keasaman yoghurt disebabkan pemecahan laktosa oleh 

bakteri asam laktat. Suasana asam pada yoghurt disebabkan 

adanya katabolisme laktosa oleh bakteri asam laktat yang 

menimbulkan rasa asam pada yoghurt. Tingkat keasaman 

dapat mempengaruhi nilai pH yoghurt karena peningkatan 

jumlah asam akan diikuti dengan peningkatan konsentrasi ion 

hidrogen yang menyebabkan nilai pH yoghurt akan mengalami 

penurunan. 

4.4 Pengaruh Penambahan Whey Bubuk Terhadap 

Viskositas Yoghurt Set 

Data analisis ragam dan UJBD viskositas secara 

lengkap terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa tingkat penambahan whey bubuk pada 

pembuatan yoghurt set dengan konsentrasi berbeda 

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

terhadap viskositas yoghurt set. Semakin banyak konsentrasi 

whey bubuk yang ditambahkan maka viskositas yoghurt 

mengalami kenaikan dengan nilai rata-rata tertinggi 701,50 

pada perlakuan P4. Hal itu disebabkan whey bubuk dapat 

menambah total solid pada susu yang digunakan sebagai 

bahan dasar pembuatan yoghurt set. Semakin tinggi 

kandungan total solid yang terlarut didalam yoghurt maka 

akan menghasilkan yoghurt dengan kekentalan yang tinggi dan 
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berpengaruh pada nilai viskositasnya. Menurut Triyono 

(2010), semakin tinggi kandungan padatan yang terlarut di 

dalam yoghurt maka akan menghasilkan yoghurt dengan 

kekentalan yang semakin  tinggi. Shaker et.al. (2000) 

menjelaskan bahwa peningkatan jumlah total solid susu akan 

meningkatkan viskositas yoghurt dan berpengaruh nyata pada 

pembentukan gel pada proses fermentasi yoghurt. 

Menurut Jannah (2012), BAL menggunakan bahan 

kering yang terdapat dalam susu untuk diubah menjadi asam 

laktat selama proses fermentasi berlangsung. Timbulnya asam 

laktat ini menyebabkan denaturasi kasein yang dibuktikan 

dengan terbentuknya koagulasi sehingga akan menyebabkan 

perubahan viskositas pada yoghurt. Karinawatie, Kusnadi dan 

Erryana, (2008) menambahkan apabila pH susu dibawah 4,6 

maka kasein akan terkoagulasi membentuk struktur yang 

kental. Semakin kental suatu larutan maka viskositasnya 

semakin tinggi. Sumber nitrogen dan sumber karbon yang ada 

dalam medium dapat meningkatkan produksi eksopolisakarida 

dan produksi eksopolisakarida ini diduga dapat menyebabkan 

viskositas yoghurt akan meningkat. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata viskositas 

terendah sebesar 478,00±15,853 pada perlakuan P1 dengan 

penambahan whey bubuk terendah (3%). Menurut Zayas 

(2010), masing-masing jenis protein whey mempunyai sifat 

fungsional yang sangat berkaitan dengan tekstur, viskositas 

dan kemampuan membentuk gel suatu produk. Pendapat diatas 

didukung Septiana (2013) yang menyatakan bahwa 

pembentukan gel selama pembuatan produk olahan susu pada 

dasarnya terjadi karena tidak stabilnya komplek kasein. Gel 

tersebut bersifat irreversible dan diklasifikasikan menjadi 

beberapa kelompok, diantaranya pembentukan gel akibat 
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asam. Penggumpalan oleh asam dikendalikan oleh pH. Partikel 

kasein berada pada titik isoelektris pada pH 4,6 dimana 

aktifitas partikel terhadap air menurun sehingga akan terjadi 

pengendapan protein terkoagulasi dan viskositas akan 

meningkat. Menurut Harjiyanti (2013), tekstur yoghurt yang 

baik seharusnya memiliki viskositas yang tinggi, kompak dan 

dan dapat dipindahkan atau dimakan menggunakan sendok. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yoghurt 

diantaranya konsentrasi padatan tanpa lemak, lemak susu, 

penstabil, pencampuran bahan baku, proses pemanasan susu 

dan kultur starter yang digunakan (Harjiyanti, 2013). 

4.5 Pengaruh Penambahan Whey Bubuk Terhadap 

Kadar Bahan Kering (BK) Yoghurt Set 

Data analisis ragam dan UJBD kadar bahan kering 

secara lengkap terdapat pada Lampiran 9. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa tingkat penambahan whey bubuk pada 

pembuatan yoghurt set dengan konsentrasi berbeda 

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

terhadap kadar bahan kering yoghurt set. Tabel 1 

menunjukkan bahwa semakin bertambah konsentrasi whey 

bubuk maka kadar bahan kering yoghurt set mengalami 

kenaikan hingga nilai rata-rata tertinggi 21,582 pada perlakuan 

P4. Penambahan whey bubuk dapat menambah total padatan 

pada susu yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan 

yoghurt set, karena diduga pada whey terdapat kandungan 

bahan kering yang cukup tinggi. Zayas (2010) menyatakan 

whey memiliki tiga komponen bahan kering yakni laktosa, 

protein dan mineral. Spreer (2000) menambahkan bahwa whey 

mengandung bahan kering 6-6,5% yang terdiri dari laktosa 

4,5-5%, protein 0,8-1,0% dan mineral 0,5-0,7%. 
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Menurut Shaker et.al (2000), peningkatan jumlah total 

solid susu akan meningkatkan kandungan bahan kering 

yoghurt dan berpengaruh nyata pada pembentukan gel pada 

saat fermentasi. Hal ini dapat meningkatkan kualitas fisik 

yoghurt set. Semakin kental dan semakin tinggi nilai viskositas 

akan semakin baik kualitas yoghurt set. Sunarlim, Setiyanto 

dan Poelongan (2007) menjelaskan lebih lanjut jika yoghurt 

yang dibuat dari susu dengan bahan padatan rendah akan 

meningkatkan kadar air sehingga menyebabkan viskositas 

yoghurt menurun begitu pula sebaliknya. Berdasarkan analisis 

kadar bahan kering, kekentalan dan nilai pH yoghurt yang 

dihasilkan menunjukkan bahwa semakin tinggi kombinasi 

susu dengan air kelapa, maka semakin rendah kadar bahan 

kering dan kekentalan pada yoghurt.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata bahan kering 

terendah sebesar 14,065±0,468 pada perlakuan P1 dengan 

penambahan whey bubuk terendah (3%). Menurut Karinawatie 

dkk. (2008), kadar bahan kering yoghurt drink yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh rendahnya kadar bahan kering dari bahan 

baku susu dan air kelapa. Apabila bahan baku susu yang 

digunakan dalam pembuatan yoghurt set memiliki kadar bahan 

kering yang cukup tinggi maka nilai bahan kering yang 

dihasilkan pada produk akhir yoghurt set otomatis akan 

meningkat seiring penambahan bahan padatan yang berupa 

whey bubuk. 
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4.6 Perlakuan Terbaik 

Nilai hasil (Nh) perlakuan terbaik tertera pada Tabel 2. 

Sedangkan untuk hasil perhitungan perlakuan terbaik 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 10.  

Tabel 2. Nilai perlakuan terbaik  

Perlakuan Nh 

P0 0,11 

P1 0,19 

P2 0,25 

  P3*  0,34* 

P4 0,34 

Keterangan: Tanda * merupakan perlakuan terbaik dengan 

penambahan whey bubuk sebanyak 9% dari 

bobot susu segar 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa P3 merupakan 

perlakuan terbaik karena memiliki nilai Nh tertinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya. Perlakuan P3 dalam 

penelitian mampu menghasilkan rata-rata pH 3,850, rata-rata 

total asam laktat 1,566%, rata-rata viskositas 661,75cP, dan 

rata-rata kadar bahan kering 19,249%. Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan whey bubuk sebanyak 9% dari bobot susu 

segar akan menghasilkan kualitas yoghurt set yang terbaik. 

 Pemilihan perlakuan terbaik penambahan whey bubuk 

pada yoghurt set dilakukan dengan cara membandingkan 

masing-masing perlakuan dengan menggunakan indeks 

efektifitas. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari perbedaan 

perlakuan yang diberikan dengan variabel yang digunakan 

(Susrini, 2003). Whey bubuk memiliki kandungan protein α 

laktalbumin (25%) dan β laktoglbumin (65%). Jenis protein 

tersebut memiliki sifat fungsional yang sangat berkaitan 



33 

 

dengan tekstur, viskositas dan kemampuan membentuk gel 

pada suatu produk (Zayas, 2010). Yoghurt set dikenal dengan 

jenis yoghurt yang memiliki tekstur yang kental dan memiliki 

nilai viskositas yang tinggi dibandingkan dengan jenis yoghurt 

yang lain. Sumardikan (2007) menjelaskan bahwa yoghurt set 

merupakan salah satu tipe yoghurt yang memiliki konsistensi 

setengah padat, dimana proses pemeramannya dilakukan 

dalam kemasan setelah proses inokulasi starter. Yoghurt set 

berbeda dengan yoghurt stir yang inkubasinya dilakukan 

setelah inokulasi starter kedalam wadah dalam jumlah besar 

dan memiliki konsistensi agak keras dibandingkan yogurt set.  

 Karinawatie, Kusnadi dan Erryana, (2008) 

menjelaskan bahwa nilai total asam yoghurt yang baik adalah 

0,5% - 1% dengan pH 3,5 – 4,5. Siregar (2010) menjelaskan 

yoghurt set adalah yoghurt yang proses inkubasinya dilakukan 

dalam kemasan tertentu dan merupakan yoghurt dengan 

tekstur sangat kental, memiliki warna putih pada umumnya 

dan rasa yang sangat asam. 

 Kualitas yoghurt set yang baik ditinjau dari viskositas, 

total padatan dan keasaman dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Standart yoghurt set (SNI 2009) 

Kriteria Satuan Standart yoghurt set 

Penampakan - Cair kental – Padat 

Total padatan % Minimal 8,2 

Keasaman  

(total asam laktat) 

% 0,5 – 2,0 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penambahan whey bubuk pada proses pembuatan 

yoghurt set dapat meningkatkan kualitas yoghurt set ditinjau 

dari total asam laktat, viskositas dan kadar bahan kering 

namun menurunkan nilai pH. Berdasarkan nilai pH, total asam 

laktat, viskositas dan kadar bahan kering yang terbaik 

ditunjukkan pada penambahan whey bubuk sebanyak 9% pada 

perlakuan P3. 

5.2 Saran 

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

penambahan whey bubuk dengan perbedaan konsentrasi 

penambahan 9%, 11%, 13%, 15% dari bobot susu segar dan 

lama penyimpanan yang berbeda untuk mengetahui kualitas 

fisik dan kimia yoghurt set. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Proses pembuatan yoghurt set menurut Wardana 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didinginkan kembali hingga suhu 43oC dengan cara meletakan pada wadah yang berisi 

air dingin untuk mempercepat proses penurunan suhu. 

 

Dipasteurisasi dengan suhu 75oC 

sambil diaduk selama 15 detik 

Inokulasi bibit atau pemasukan kultur starter Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus 2% yang dituang dalam cup pengemas. 

Inkubasi selama 24 jam pada suhu kamar 

Yoghurt set 

dengan 

penambahan whey 

bubuk 

Pengujian : 

- pH 

- Total asam laktat (%) 

- Viskositas (cP) 

- Bahan kering (%) 

Susu 

segar 

Perlakuan 

Whey bubuk 3% dari bobot susu 
Whey bubuk 6% dari bobot susu 

Whey bubuk 9% dari bobot susu 

Whey bubuk 12% dari bobot susu 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran pH menurut Manab 

(2008) 

  Pengujian pH  mengikuti prosedur Manab (2008) 

sebagai berikut: 

1. Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan pH 

meter.  

2. Alat pH meter distandarisasi terlebih dahulu dengan 

buffer untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran pH yoghurt.  

3. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda 

pH meter kedalam 10 ml sampel.  

4. Skala dibaca setelah jarum penunjuk berada pada 

posisi yang tetap.  

  





 

 
 





 

47 
 

Lampiran 3. Prosedur pengujian total asam laktat (%) 

menurut Kunaepah (2008) 

 Pengujian total asam laktat ini mengikuti prosedur 

Kunaepah (2008) sebagai berikut :  

1. Sebanyak 10 ml sampel dimasukkan ke dalam labu 

ukur 100 ml kemudian ditambahkan aquades sampai 

tanda batas lalu dihomogenkan dan disaring.  

2. Filtrat diambil 10 ml dan dimasukkan ke dalam 

erlenmeyer.  

3. Ditambahkan indikator PP 2  sampai 3 tetes.  

4. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 N 

sampai terbentuk warna merah muda. Pembacaan 

skala pada saat warna merah muda terbentuk yang 

pertama kali dan bertahan sampai beberapa saat.  

5. Kadar total asam laktat diperoleh dari rumus 

perhitungan :  

Total asam laktat (%) adalah =   

volume NaOH x N NaOH x 100/10 x 90   x 100 %                       

Volume bahan (ml) 
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Lampiran 4. Prosedur pegujian visikositas (cP) menurut 

Moeerfard dan Teharani (2008) 

Pengujian viskositas mengikuti prosedur Moeerfard 

dan Teharani (2008) sebagai berikut: 

1. Spindle dipasang pada lengan spindle. 

2. Spindle dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 

3. Motor dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil motor dimatikan. 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial. 

Setiap sampel diukur 5 kali kemudian diambil rata-

ratanya. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 

sesuai dengan kecepatan dan nomor spindle yang 

dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 5. Prosedur Pengujian Bahan Kering (%) 

menurut Achmad, Nurwanto dan Mulyani 

(2008) 

Penentuan bahan kering menggunakan metode 

pengeringan oven. Kadar bahan  kering dihitung setela kadar 

air diketahui (Achmad, Nurwanto dan Mulyani 2008) yakni 

sebagai berikut:  

1. Cawan kosong dan tutupnya dikeringkan dalam oven 

selama 15 menit dan didinginkan dalam desikator. 

Cawan alumunium didinginkan selama 10 menit dan 

cawan porselen didinginkan selama 20 menit. 

2. Ditimbang dengan cepat kurang lebih 5 gram sampel 

yang sudah dihomogenkan dalam cawan (X) gram. 

3. Tutup cawan diangkat dan cawan beserta isi dan 

tutupnya ditempatkan dalam oven pada suhu 100-

105
o
C selama 6 jam untuk produk yang tidak 

mengalami dekomposisi. Pengeringan yang lama 

dapat dikeringkan selama 1 malam (16 jam). 

4. Cawan dipindahkan ke desikator, ditutup dengan 

penutup cawan, kemudian didinginkan.  

5. Setelah didinginkan timbang kembali berat sampel 

dan cawan akhir (Y) gr dan dihitung menggunakan 

rumus:  

% BK= 100% - (
   

 
× %) 
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Lampiran 6. Hasil analisis statistik uji pH yoghurt set  

 

Faktor Koreksi =  
        

     

 

=  
        

  
 =  298,880 

 

JK Total  = (3,981)
2
 + .......+ (3,773)

2
  – 298,880 

 = 299  –  298,880 

  = 0,120 

JK Perlakua = 
                     

 
     

 = 
        

 
  –  298,880 

 = 298,998 – 298,880  

 = 0,118 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 0,120 – 0,118   

 = 0,002  

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 3,981 3,986 3,952 3,961 
15,880 3,970±0,016 

P1 3,914 3,902 3,912 3,884 
15,612 3,903±0,013 

P2 3,876 3,898 3,840 3,868 
15,482 3,870±0,023 

P3 3,866 3,864 3,848 3,823 
15,401 3,850±0,019 

P4 3,747 3,677 3,743 3,773 
14,940 3,735±0,040 

Total 19,384 19,327 19,295 19,309 77,315 19,328±0,039 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db 
JK 

KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4 0,118 0,0295 295
** 

3,06 4,89 

Galat 15 0,002 0,0001     

Total 19 0,120       

Keterangan: 
**

F hitung> F Tabel 1%, maka tingkat 

penambahan whey bubuk memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

terhadap pH yoghurt set 

Uji  Jarak  Berganda Duncan: 

 

JNT 1%  = JND ×  
      

 
 

 = JND × 0,005 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

JNT 1 % 0,020 0,021 0,022 0,023 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 3,735 a 

P3 3,850 abbb 

P2 3,870 bbab 

P1 3,903 abvvvvc 

P0 3,970 abcnnnnnnd 
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Lampiran 7. Hasil analisis statistik uji total asam laktat 

(%) yoghurt set  

 

FK  = 
        

     

 

 

  = 
       

  
  

  = 29,672 

 

JK Total = (0,785)
2
 +.......+ (1,824)

2
 – FK 

 = 33,508 – 29,672  

  = 3,836  

JK Perlakuan = 
                     

 
     

 = 
       

 
 – 29,672 

 = 33,424 – 29,672  

 = 3,752 

 

  

Perlakuan 

Ulangan 

Jumlah Rata-rata 

U1 U2 U3 U4 

P0 0,785 0,674 0,667 0,746 
2,872 0,718±0,057 

P1 0,848 0,795 0,771 0,845 
3,259 0,814±0,037  

 
P2 1,113 1,039 1,167 1,249 

4,568 1,142±0,088  
 

P3 1,476 1,611 1,557 1,623 
6,267 1,566±0,066  

 
P4 1,798 1,909 1,873 1,824 

7,395 1,848±0,049  
 

Total 
6,020 6,028 6,035 6,287 24,361 6,090 ± 0,129  
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 3,836 – 3,752 = 0,084  

TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db 
JK 

KT F hitung F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4 3,752 0,938 167,5
** 

3,06 4,89 

Galat 15 0,084 0,0056     

Total 19        

Keterangan: 
**

F hitung> F Tabel 1%, maka tingkat 

penambahan whey bubuk memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

terhadap total asam laktat yoghurt set 

Uji  Jarak Berganda Duncan: 

 

JNT 1%  = JND ×  
   

 
 

 = JND ×  
      

 
 

 = JND × 0,037 
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TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

0,169 JNT 1% 0,154 0,161 0,166 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 0,718 a 

P1 0,814 a 

P2 1,142 avvb 

P3 1,566 abnnnnc 

P4 1,848 abcnnnnnnd 
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Lampiran 8. Data analisis statistik uji viskositas (cP) 

yoghurt set 

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

 U1 U2 U3 U4   

P0 265 259 269 246 1039 259,75±10,046 

P1 464 495 465 488 1912 478,00±15,853 

P2 487 489 590 579 2145 536,25±55,900 

P3 623 638 697 689 2647 661,75±36,746 

P4 690 683 740 693 2806 701,50±26,006 

Total 2529 2564 2761 2695 0549 2637,25±109,137 

 

Faktor Koreksi = 
       

     

 

 

  = 
         

  
  

  = 5564070,05 

 

JK Total = (265)
2
 + ......+ (693)

2
 – 5564070,05 

 = 6070645 – 5564070,05  

= 506574,95 

JK Perlakuan = 
                  

 
     

 = 
        

 
– 5564070,05 

 = 6054133,75 – 5564070,05 

 = 490063,7 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 506574,95 – 490063,7  

 = 16511,25 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK d

b 
JK 

KT F 

hitung 

F 

5% 

F 

1% 

Perlakua

n 
4 490063,7 

122515,92

5 

111,302
** 

3,0

6 

4,8

9 

Galat 15 16511,25 1100,75     

Total 19 
506574,9

5 
      

Keterangan: 
**

F hitung> F Tabel 1%, maka tingkat 

penambahan whey bubuk memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

terhadap viskositas yoghurt set 

Uji  Jarak Berganda Duncan: 

 

JNT 1%  = JND ×  
       

 
 

 = JND × 16,588 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

JNT 1% 69,171 72,489 74,646 75,973 

   
Perlakuan Rataan Notasi 

P0 259,75 a 

P1 478,00 ammb 

P2 536,25 ammb 
P3 661.75 abmmmnc 

P4 701,50 abmmmmc 
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Lampiran 9. Hasil analisis statistik bahan kering (%) 

yoghurt set  

Perlakuan Ulangan Jumlah Rata-rata 

 U1 U2 U3 U4   

P0 10,735 10,334 10,553 10,030 41,652 10,413±0,303 

P1 14,198 14,063 13,416 14,286 56,263 14,065±0,468 

P2 14,393 15,701 19,266 19,299 68,659 17,164±2,503 
P3 20,271 18,738 19,842 18,148 76,999 19,249±0,978 

P4 20,208 21,217 23,914 20,990 86,329 21,582±1,613 

Jumlah 79,805 80,053 86,991 82,753 329,902 82,4775±3,339 

 

Faktor Koreks     i=  
         

     

 

=  
          

  
 =  5441,766 

 

JK Total = (10,735)
2
 +........+ (20,990)

2 
  -  FK  

  

 = 5778,805 – 5441,766  

 = 337,039 

 

JK Perlakuan  = 
                        

 
     

 = 
         

 
  –  FK 

 = 5748,587 – 5441,766 

 = 306,821 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 337,039 – 306,821 

 = 30,218 
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TABEL ANALISIS RAGAM 

SK db 
JK 

KT F hitung F 

5% 

F 

1% 

Perlakuan 4 306,821 76,705 38,085** 3,06 4,89 

Galat 15 30,218 2,014     

Total 19        

Keterangan: 
**

F hitung> F Tabel 1%, maka tingkat 

penambahan whey bubuk memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 

terhadap kadar bahan kering yoghurt set 

Uji  Jarak Berganda Duncan: 

 

JNT 1%  = JND ×  
     

 
 

 = JND × 0,709 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

3,247 JNT 1% 2,956 3,098 3,1905 

 

    

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 10,413 a 

P1 14,065 ab 

P2 17,164 abmc 

P3 19,249 ab m cd 

P4 21,582 abcmm  d 
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Lampiran 10. Hasil penilaian perlakuan terbaik yoghurt 

set 

Responden pH Total 

Asam 

Laktat 

Viskositas Bahan 

Kering 

1 2 3 4 1 

2 1 4 3 2 

3 2 3 4 1 

4 

5 

1 3 4 2 

2 3 4 1 

Jumlah 8 16 19 7 

Rata-rata 1,6 3,2 3,8 1,4 

Ranking 3 2 1 4 
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Variabel B.Variabel B.Normal P0 P1 P2 P3 P4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

pH 0,42 0,11 1,00 0,11 0,71 0,88 0,57 0,07 0,49 0,06 0,00 0,00 

Total Asam 0,84211 0,23 0,00 0,00 0,08 0,01 0,38 0,04 0,75 0,09 1,00 0,11 

Viskositas 4,00 0,27 0,00 0,00 0,49 0,06 0,63 0,07 0,91 0,10 1,00 0,11 

Bahan Kering 1,4 0,38 0,00 0,00 0,33 0,04 0,60 0,07 0,79 0,09 1,00 0 

Total 3,66 1,00  0,11  0,19  0,25  0,34*  0,34 

Keterangan: Tanda * merupakan perlakuan terbaik penambahan whey bubuk dengan konsentrasi 9% 

Cara menghitung  Ne:   
                                        

                                                
 

Cara menghitung Nh:   NE x  Bobot 
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