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ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to determine the best 

of cross linked sweet potato starch on set yoghurt in terms of 

viscosity, syneresis, acidity level and total lactid acid bacteria. 

The method that used in this research was an laboratory 

experimental using completely randomized design (CRD) with 

four treatments and five replications. The treatments were 

consist of P0 (without cross-linked sweet potato starch), P1 

(cross-linked sweet potato starch 2%), P2 (cross-linked sweet 

potato starch 4%) and P3 (cross-linked sweet potato starch 

6%). The variables observed were viscosity, syneresis, acidity 

level and total lactid acid bacteria. Data were analyzed by 

Analysis of Variance (ANNOVA) and continued by honestly 

significant difference. Results showed that there were 

significantly difference effect (P<0.01) on viscosity, syneresis, 

acidity level and total lactid acid bacteria. It can be conclude 

that the best treatment for set yoghurt was 4% with 1081.60 cP 

of viscosity, 18.40% of syneresis, 1.20% of acidity level and 

3.17 CFU/mL of total lactic acid bacteria.  

 

Keywords: milk,  set yoghurt, cross link sweet potato starch 
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RINGKASAN 

 

Yoghurt merupakan salah satu jenis minuman hasil 

fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang mempunyai 

khasiat bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Salah satu jenis 

yoghurt yang memiliki tekstur kental berwarna putih dan 

memiliki cita rasa yang sangat asam adalah yoghurt set. Proses 

pembuatan yoghurt set memerlukan tambahan total padatan 

agar yoghurt set memiliki viskositas yang stabil. Total padatan 

yang dapat ditambahkan pada yoghurt set salah satunya adalah 

pati ubi jalar modifikasi ikat silang. Sifat dari pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang yaitu viskositasnya stabil pada suhu 

tinggi dan tahan kondisi asam, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan campuran pada proses pembuatan yoghurt set. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang pada tanggal 16 November 2014 sampai dengan 15 

Desember 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penambahan konsentrasi pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang yang tepat pada pembuatan yoghurt ditinjau dari 

viskositas, sineresis, kadar keasaman dan total bakteri asam 

laktat.  

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

yoghurt set yang terbuat dari bahan-bahan seperti susu segar, 
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starter dan pati ubi jalar modifikasi ikat silang sebagai bahan 

pengental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan yang dicobakan dalam 

penelitian ini yaitu P0 tanpa penambahan pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang sebanyak 0%, P1 sebanyak  2%, P2 

sebanyak  4% dan P3 sebanyak 6% dari volume susu segar. 

Variabel yang diamati adalah viskositas, sineresis, kadar 

keasaman dan total BAL. Data yang diperoleh kemudian 

dianalisis statistik menggunakan analisis ragam (ANNOVA), 

kemudian dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan pati 

ubi jalar modifikasi ikat silang memberikan perbedaan 

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

sineresis, kadar keasaman dan total BAL. Nilai rata-rata 

viskositas yoghurt set adalah 122,20 cP-4132,00 cP, 

sedangkan rata-rata sineresis yang dihasilkan adalah 6,36%-

83,36%. Nilai rata-rata kadar keasaman yoghurt set adalah 

1,07%-1,42% dan rata-rata total BAL yang dihasilkan yaitu 

2,40 CFU/mL-2,68 CFU/mL.      

Kesimpulan penelitian ini yaitu penambahan 

konsentrasi pati ubi jalar modifikasi ikat silang yang paling 

tepat pada yoghurt set adalah sebesar 4% dengan nilai 

viskositas 1081,60 cP; sineresis 18,40%; kadar keasaman 

1,20% dan total BAL 3,17 CFU/mL. Penambahan pati ubi 

jalar modifikasi ikat silang dapat meningkatkan nilai viskositas 

dan total BAL dan menurunkan nilai sineresis, tetapi tidak 

memberikan kualitas yang baik pada kadar keasaman. Saran 

yang dapat diberikan yaitu untuk dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai lama pemeraman yoghurt set dengan 

penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu hasil ternak yang memiliki 

komponen penting seperti protein, lemak, vitamin dan mineral 

yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Pengolahan susu 

yang terlalu lama akan mengakibatkan menurunnya kualitas 

susu itu sendiri, agar masa simpan susu dapat lebih lama dan 

tetap mempertahankan kualitasnya maka dilakukan proses 

fermentasi. Proses fermentasi inilah yang akan menghasilkan 

produk olahan susu berupa yoghurt.  

Yoghurt merupakan produk fermentasi susu oleh 

bakteri asam laktat yang memiliki rasa asam yang segar, 

tekstur semi padat dan halus serta flavor yang khas. Kultur 

starter yang biasanya digunakan dalam pembuatan yoghurt 

yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus yang akan menghasilkan asam laktat apabila 

lebih banyak dibandingkan bila digunakan masing-masing. 

Selain bakteri tersebut, juga sering pula ditambahkan bakteri 

lain salah satunya Lactobacillus acidophilus. Yoghurt 

memiliki khasiat mencegah penyakit saluran pencernaan dan 

pegobatan tubuh (Usmiati dan Abubakar, 2009). Secara umum 

tekstur yoghurt dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni 

bertekstur kental, agak kental dan cair. Yoghurt set memiliki 

tekstur yang sangat kental berwarna putih dan memiliki cita 

rasa yang sangat asam.  

Penambahan total padatan pada proses pembuatan 

yoghurt set sangat diperlukan agar dapat meningkatkan 

kualitas yoghurt set. Total padatan yang dapat ditambahkan 

salah satunya adalah ubi jalar. Ubi jalar merupakan salah satu 
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komoditas pertanian di Indonesia. Kandungan nutrisi yang 

tinggi seperti karbohidrat (pati 28,79 g), vitamin dan mineral 

(kalsium dan fosfor) ada pada ubi jalar, sehingga ubi jalar 

memiliki potensi yang baik untuk dipertimbangkan dalam 

menunjang program diversifikasi pangan yang berbasis pada 

tepung dan pati. Pati mempunyai peranan yang sangat 

diperlukan dalam pengembangan produk makanan sebagai 

bahan baku, sebagai tambahan pangan seperti pengental, 

stabilizer atau memperbaiki tekstur (Aina, Falade, Akingbala 

and Titus, 2012).  

Aplikasi pati dalam pangan selain sebagai komponen 

nutrisi, juga menjadi penentu karakteristik produk. Penyebab 

keterbatasan aplikasi pati di industri antara lain hilangnya 

viskositas pada kondisi pH rendah, suhu tinggi atau perlakuan 

mekanis dan terjadinya retrogradasi yang menyebabkan 

sineresis. Pati alami dapat dimodifikasi sehingga mempunyai 

sifat-sifat yang diinginkan. Proses modifikasi yang mengubah 

struktur dan mempengaruhi ikatan hidrogen secara terkontrol, 

dilakukan untuk memperbaiki karakteristik fisiko-kimia pati 

agar sesuai untuk suatu aplikasi spesifik. Modifikasi bisa 

dilakukan secara kimia, biokimia dan fisika. Saat ini yang 

banyak digunakan secara komersial adalah teknik modifikasi 

kimia (Koswara, 2009). Modifikasi pati secara kimia dapat 

dilakukan dengan berbagai metode salah satunya adalah cross 

linking atau ikat silang. Pati modifikasi ikat silang akan 

menghasilkan pati yang memiliki viskositas yang stabil pada 

suhu tinggi, proses pengadukan dan kondisi asam.  

Pati yang telah dimodifikasi ikat silang memiliki 

karakteristik yang sesuai dengan sifat yoghurt set. Berdasarkan 

informasi diatas perlu dilakukan penelitian tentang kualitas 

yoghurt set dengan penambahan berbagai konsentrasi pati ubi 
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jalar (Ipomoea batatas L) ikat silang terhadap viskositas, 

sineresis, kadar keasaman dan total bakteri asam laktat. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang 

pada yoghurt set dapat meningkatkan viskositas, 

mengurangi sineresis, meningkatkan kadar keasaman dan 

total bakteri asam laktat ? 

2. Berapa penambahan konsentrasi pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang yang tepat pada pembuatan yoghurt ditinjau 

dari viskositas, mengurangi sineresis, meningkatkan kadar 

keasaman dan total bakteri asam laktat? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang pada yoghurt set dapat meningkatkan viskositas, 

mengurangi sineresis, meningkatkan kadar keasaman dan 

total bakteri asam laktat. 

2. Menjelaskan penambahan konsentrasi pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang yang tepat pada pembuatan yoghurt 

set ditinjau dari viskositas, mengurangi sineresis, 

meningkatkan kadar keasaman dan total bakteri asam 

laktat. 
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1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan 

lebih lanjut dalam penggunaan pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang pada pembuatan yoghurt. 

2. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

sumber informasi penelitian untuk semua pihak yang 

terkait 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Yoghurt set merupakan salah satu tipe yoghurt yang 

memiliki konsistensi setengah padat yang proses 

pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah proses 

inokulasi (Harte, 2003). Pada umumnya, yoghurt set memiliki 

tekstur yang sangat kental, berwarna putih dan berasa sangat 

asam (Purba, 2010). 

Sineresis atau disebut juga dengan wheying-off adalah 

kerusakan yang biasa terlihat selama penyimpanan yoghurt. 

Pabrik-pabrik susu mencegah kerusakan tersebut dengan 

meningkatkan total padatan susu dengan menambahkan 

bahan-bahan susu (susu bubuk rendah lemak, konsentrasi 

protein susu, konsentrasi protein whey) atau stabilizer seperti 

pektin,gelatin dan pati (Pintro, Rabiey, Robitaille and Britten, 

2011) 

Pati alami dapat dimodifikasi sehingga mempunyai 

sifat-sifat yang diinginkan seperti mempunyai kekentalan yang 

stabil baik pada suhu tinggi maupun rendah, mempunyai 

ketahanan yang baik terhadap perlakuan mekanis dan daya 

pengentalannya tahan pada kondisi asam dan suhu tinggi 

(Koswara, 2009). Pati singkong yang dimodifikasi melalui ikat 
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silang ditambahkan untuk memperbaiki viskositas, tekstur dan 

kestabilan dalam produk-produk susu. Peningkatan 

konsentrasi pati singkong modifikasi meningkatkan viskositas 

yoghurt secara signifikan. Kombinasi konsentrasi susu skim 

dan pati singkong ikat silang yang menghasilkan yoghurt 

dengan nilai TAT yang sesuai SNI adalah yoghurt dengan 

konsentrasi 5% (b/v) susu skim dan ditambah 2,5% (b/v) pati 

singkong ikat silang. Kombinasi ini juga menghasilkan 

yoghurt dengan total BAL 5,9×10
8 
cfu/mL (Ma’rifah, 2008). 

Penambahan pati ubi jalar modifikasi pada 

pembuatan yoghurt set diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas yoghurt set ditinjau dari viskositas, sineresis, kadar 

keasaman dan total bakteri asam laktat. Skema kerangka pikir 

penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian yoghurt set 

dengan  penambahan pati ubi jalar ikat silang. 

Yoghurt set merupakan salah satu tipe yoghurt yang 

memiliki konsistensi setengah padat yang proses 

pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah 

proses inokulasi (Harte, 2003). 
 

Sineresis merupakan kerusakan yang 

sering terjadi selama penyimpanan 

 

Kerusakan tersebut dapat dicegah dengan 

meningkatkan total padatan atau stabilizer seperti 

pati (Pintro et al., 2011) 

 

Pati yang dimodifikasi mempunyai kekentalan yang 

stabil, tahan pada kondisi asam dan suhu tinggi 

(Koswara, 2006) 

 

Pati singkong yang dimodifikasi melalui ikat silang 

ditambahkan untuk memperbaiki viskositas, tekstur dan 

kestabilan dalam produk-produk susu (Ma’rifah, 2008). 

Penambahan pati ubi jalar ikat silang akan 

meningkatkan kualitas yoghurt set 

 



7 
 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah penambahan 

konsentrasi pati ubi jalar ikat silang pada pembuatan yoghurt 

set akan meningkatkan viskositas, mengurangi sineresis, 

meningkatkan kadar keasaman dan total bakteri asam laktat 

pada yoghurt set. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt 

 Yoghurt adalah salah satu jenis susu fermentasi yang 

paling populer. Yoghurt merupakan hasil susu fermentasi susu 

dengan menggunakan bakteri asam laktat sebagai starternya. 

Menurut Rahman, Zahor dan Faroq (2002), yoghurt adalah 

dairy product yang dihasilkan melalui fermentasi dan 

merupakan salah satu hasil produk fermentasi yang 

mengandung banyak zat gizi. Beberapa komponen yoghurt 

jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan susu, seperti 

vitamin B kompleks, kalsium, dan protein. Menurut Widodo 

(2002), prinsip pembuatan yoghurt adalah  fermentasi susu 

dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus. Kedua macam bakteri tersebut 

akan menguraikan laktosa (gula susu) menjadi asam laktat dan 

berbagai komponen aroma dan citarasa. Lactobacillus 

bulgaricus lebih berperan pada pembentukan aroma, 

sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan pada 

pembentukan citarasa yoghurt. Yoghurt yang baik mempunyai 

total asam laktat sekitar 0,85-0,95%, sedangkan derajat 

keasaman (pH) yang sebaiknya dicapai oleh yoghurt adalah 

sekitar 4,5. Selain yoghurt, susu fermentasi juga menghasilkan 

produk berupa kefir. Menurut Usmiati dan Abubakar (2009), 

kefir memiliki rasa, warna dan konsistensi yang menyerupai 

yoghurt dan memiliki aroma khas yeasty (seperti tape). Kefir 

diperoleh melalui proses fermentasi susu pasteurisasi 

menggunakan starter berupa biji kefir (kefir grain/kefir 

granule), yaitu butiran-butiran putih atau krem yang berbentuk 
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koloni mikrobia yang terdiri atas beberapa jenis bakteri, 

diantaranya adalah Streptococcus sp, Lactobacilli dan 

beberapa jenis ragi atau khamir non patogen. Bakteri berperan 

menghasilkan asam laktat dan komponen flavor, sedangkan 

ragi menghasilkan gas asam arang (CO2) dan sedikit alkohol 

(0,5-2,5%). 

 Nilai gizi yoghurt lebih tinggi dari pada susu segar 

yang sebagai bahan dasar pembuatan yoghurt, terutama karena 

meningkatnya total padatan sehingga kandungan zat-zat gizi 

lainya meningkat, selain itu yoghurt sesuai bagi penderita 

lactose intolerance atau yang tidak toleran terhadap laktosa 

(Wahyudi, 2006). Aktivitas enzim laktase dari mikroba starter 

dalam susu fermentasi menyebabkan laktosa dihidrolisis 

menjadi glukosa dan galaktosa yang mudah dicerna dan 

diserap alat pencernaan. Selain itu, konsistensi susu fermentasi 

yang relatif kental dibandingkan dengan susu murni memberi 

kesempatan penyerapan nutrisi lebih banyak karena kecepatan 

melewati saluran pencernaan lebih lambat. Manfaat susu 

fermentasi antara lain mengurangi lactose intolerance yaitu 

gangguan pencernaan (diare, kembung, kram perut) setelah 

minum susu. Hal ini terjadi karena jumlah enzim laktase 

dalam usus hanya sedikit sehingga sisa laktosa susu tidak 

dapat dicerna. Laktase dari kultur starter dalam bentuk susu 

fermentasi tersedia lebih banyak sehingga hanya sedikit 

mengandung laktosa dibandingkan dalam bentuk susu segar. 

Susu fermentasi juga mengandung L(+) asam laktat yang 

secara fisiologis lebih mudah dicerna dan memiliki rasa yang 

disukai oleh konsumen (Usmiati dan Abubakar, 2009). Syarat 

mutu yoghurt menurut SNI (2009) disajikan pada Tabel 1. 

 

 



10 
 

Tabel 1. Syarat Mutu Yoghurt (SNI 01-2981-2009). 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Keadaan   

   Penampakan - Cairan kental/semi 

padat 

   Bau - Normal/khas 

   Rasa - Khas asam 

Konsistensi - Homogen 

Lemak (%/b/b) Maksimum 3,8 

Berat kering tanpa 

lemak 

(%/b/b) Min. 8,2 

Protein (%/b/b) Min. 3,5 

Abu (%/b/b) Maks. 1,0 

Jumlah asam (dihitung 

sebagai laktat) 

(%/b/b) 0,5-2,0 

Cemaran logam   

   Timbal (mg/kg) Mkasimum 0,3 

   Tembaga (mg/kg) Maksimum 20 

   Timah (mg/kg) Maksimum 40 

   Raksa (mg/kg) Maksimum 0,03 

   Arsen  (mg/kg) Maksimum 0,1 

Cemaran mikroba   

   a. Koliform (APM/g) Maks 10 

   b. E. Coli - < 3 

   c. Salmonella - Negatif/gram 

Sumber: SNI (2009) 

 

2.1.1 Yoghurt set 

 Menurut Saleh (2004), yoghurt dapat diklasifikasikan 

menjadi yoghurt set, stirred yoghurt dan drinking yoghurt 
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tergantung pada keadaan fisiknya. Berikut penjelasan 

mengenai penggolongan yoghurt berdasarkan keadaan 

fisiknya: 

1. Yoghurt set adalah yoghurt yang difermentasi dalam 

kemasan, kemudian disimpan pada kemasan akhir dengan 

lingkungan yang hangat untuk mendukung fermentasi susu, 

sebelum didinginkan. 

2. Stirred yoghurt adalah yoghurt yang difermentasi pada 

kontainer atau tempat yang besar kemudian dilakukan 

pengadukan (stirring) sebelum dipindahkan ke dalam 

kemasan atau wadah yoghurt. 

3. Yoghurt drink adalah stirred yoghurt yang memiliki 

kandungan total padatan tidak melebihi 11% dan dilakukan 

homogenisasi sebelum dikonsumsi, untuk mengurangi 

kekentalan. 

 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 3 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 memiliki 

kandungan bahan padatan yang lebih tinggi (Purba, 2010). 

Menurut Lee and Lucey (2006), kualitas yoghurt kental yang 

baik yaitu harus mempunyai tekstur lembut, tidak terlihat 

pemisahan whey, warna krim putih kental, rasanya alami dan 

aroma asam yang lembut. 

 

 

 



12 
 

2.2 Bahan Baku Yoghurt Set 

2.2.1 Susu Segar dan Starter  
 Susu segar merupakan cairan yang berasal dari 

ambing sapi sehat dan bersih, diperoleh dengan cara 

pemerahan yang benar, kandungan alaminya tidak dikurangi 

atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan 

apapun kecuali pendinginan (SNI, 2011). Komposisi susu sapi 

sangat beragam tergantung pada beberapa faktor antara lain 

bangsa sapi, tingkat laktasi, pakan, interval pemerahan, suhu 

dan umur sapi. Angka rata-rata komposisi untuk semua 

kondisi dan jenis sapi perah adalah 87,1% kadar air, 3,9% 

lemak, 3,4% protein, 4,8% laktosa, 0,72%  abu dan beberapa 

vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan K 

(Usmiati dan Abubakar, 2009). Menururt Widodo (2002), 

Susu selain dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, dapat pula 

diolah terlebih dahulu menjadi susu olahan. Konsumsi 

masyarakat terhadap susu olahan lebih banyak dibandingkan 

dengan konsumsi susu segar. Pengolahan susu oleh industri 

rumah tangga dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi 

usaha peternakan sapi perah rakyat. Beberapa bentuk olahan 

susu antara lain yoghurt, kefir, susu pasteurisasi, mentega, es 

krim dan tahu susu.   

Bahan baku selanjutnya adalah kultur starter. Kultur 

starter didefinisikan sebagai pembuatan satu atau beberapa 

strain dari satu atau lebih spesies mikrobiologi, sedangkan 

yoghurt starter adalah sejumlah bakteri yoghurt yang telah 

diliofilisasi agar awet disimpan. Fermentasi susu menjadi 

yoghurt terdapat lima bakteri yang dapat digunakan yaitu 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, 

Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus. Streptococcus thermophilus dan 
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Lactobacillus bulgaricus merupakan dua bakteri yang biasa 

digunakan untuk pembuatan yoghurt. Bakteri tersebut 

merupakan bakteri menguntungkan makhluk hidup, yang 

secara alamiah terdapat pada usus manusia, hidup 

berdampingan dan saling membantu dengan makhluk hidup. 

Bakteri probiotik ini kemudian dijadikan sebagai produk 

industri makanan dalam bentuk serbuk dan tablet suplemen  

kesehatan. Yoghurt atau kefir sendiri sering disebut makanan 

probiotik (Widodo, 2002). 

   

2.2.2 Pati Modifikasi 

 Pati merupakan karbohidrat asal tanaman sebagai hasil 

fotosintesis, yang disimpan dalam bagian tertentu tanaman 

sebagai hasil fotosintesis, yang disimpan dalam bagian tertentu 

tanaman sebagai cadangan makanan. Sifat pati tergantung 

pada jenis tanaman serta tempat penyimpanannya. 

Perbedaannya terlihat pada viskositas dan daya lekat atau pada 

sifat lainnya (Soebagio, Sriwidodo dan Septiantoro, 2009). 

Pati dapat diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, 

maupun buah-buahan. Sumber alami pati antara lain adalah 

jagung, labu, kentang, ubi jalar, pisang, barley, gandul, beras, 

sagu, amaranth, ubi kayu, ganyong, dan sorgum 

(Herawati,2011).  

Pemanfaatan pati asli masih sangat terbatas karena 

sifat fisik dan kimianya kurang sesuai untuk digunakan secara 

luas. Pati akan meningkat nilai ekonominya jika dimodifikasi 

sifat-sifatnya melalui perlakuan fisik, kimia atau kombinasi 

keduanya (Liu, Peng dan Kennedy,  2005). Pati digunakan 

sebagai pengental dan penstabil dalam makanan. Pati alami 

(native) menyebabkan beberapa permasalahan yang 

berhubungan dengan retrogradasi, kestabilan rendah, dan 
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ketahanan pasta yang rendah. Hal tersebut menjadi alasan 

dilakukan modifikasi pati (Fortuna, Juszczak, and Palansinski, 

2001).  

Neelam, Vijay and Lalit (2012) menyatakan bahwa 

faktor penting pada reaksi ikat silang meliputi komposisi 

kimia reagen, konsentrasi reagen, pH, suhu dan waktu reaksi. 

Modifikasi pati secara kimia dapat dilakukan dengan 

penambahan asam, oxidasi, cross-linking, starch esters, stacrh 

ethers, dan kationik. Modifikasi pati secara kimia dapat 

menyebabkan terjadinya cross-linking sehingga dapat 

memperkuat ikatan hidrogen dalam molekul pati (Yavuz, 

2003). Pasta pati modifikasi yang ringan memiliki tekstur 

lebih pendek, viskositas lebih tinggi, pH rendah dan 

keseluruhan kestabilannya lebih rendah daripada pati alami 

(Chiu and Solarek, 2009). Pati modifikasi memiliki kandungan 

amilosa yang lebih rendah daripada pati alami. Penurunan 

kadar amilosa terjadi karena pemutusan ikatan glukosida pada 

rantai amilosa. Rantai tersebut merupakan penyusun sebagian 

besar daerah amorf yang mudah dimasuki air dan senyawa 

yang terlarut di dalamnya. Kandungan amilosa mempengaruhi 

kekentalan gel yang terbentuk. Semakin rendah kandungan 

amilosa, maka kekentalan gel semakin besar (Septiantoro, 

Soebagio dan Sriwidodo, 2010). 

Modifikasi ikatan silang dilakukan dengan cara 

mereaksikan pati dengan senyawa-senyawa yang dapat 

membentuk ikatan silang pada suhu pH tertentu. Senyawa 

yang digunakan antara lain efiklorohidrin, trimeta fosfat, 

diepoksida dan sebagainya. Pati yang menghasilkan umumnya 

kental dalam bentuk larutannya dibandingkan dengan pati 

alami. Secara sederhana modifikasi ikatan silang dilakukan 

sebagai berikut: pati dicampur air sehingga terbentuk suspensi 
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kental, kemudian pH-nya diatur menjadi 9,0 menggunakan 

sodium hidroksida. Kemudian dilakukan penambahan 

senyawa pembentuk ikatan silang, misalnya POCl, diikuti 

dengan penetralan menggunakan asam klorida. Pati kemudian 

dipisahkan dari bagian cairnya dengan cara pemusingan atau 

sentrifugasi. Endapan pati dicuci dengan air sampai bebas dari 

ion-ion klorida, lalu dikeringkan (dengan oven 50⁰C atau 

dijemur) dan setelah kering digiling kembali (Koswara, 2009). 

Pada skala industri, pati modifikasi disintesis 

menggunakan POCl3 dan campuran garam tri-natrium 

trimetafosfat dan trinatrium tripolifosfat (TNMP-TNTP) dalam 

suasana basa (Singhal, Kennedy, Gopalakrishnan, Kaczmarek 

and Knill, 2008).  Kerugian penggunaan POCl3 adalah dapat 

mencemari lingkungan karena adanya sifat toksiknya, 

sedangkan kerugian TNMP-TNTP adalah rendahnya derajat 

substitusi fosfat (Dsp) (Carmona, Sanchez, Mendez, Garza, 

Luis and Bello, 2009). Salah satu reagen fosforilasi terbaru 

yang mampu meningkatkan Dsp adalah NaH2PO4. Kelebihan 

NaH2PO4 yaitu murah, tidak toksik, derajat substitusi fosfat 

tinggi dan amfoter (Passauer, Bender and Fischer 2010). 

  

2.3 Proses Pembuatan Yoghurt Set 

 Prinsip pembuatan yoghurt adalah fermentasi susu 

dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus. Kedua macam bakteri tersebut 

akan menguraikan laktosa (gula susu) menjadi asam laktat dan 

berbagai komponen aroma dan cita rasa (Widodo, 2002).  

Persiapan pembuatan yoghurt meliputi homogenisasi, 

pasteurisasi, pendinginan, penambahan kultur starter dan 

inkubasi. Menurut Erkus (2007), homogenisasi mencegah 

pemisahan lemak selama proses produksi dan memperbaiki 
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penggabungan bahan-bahan yang lain seperti skim susu 

bubuk. Setelah homogenisasi, membran globula lemak di 

rusak dan enzim lipase memecah globula yang rusak. Oleh 

karena itu, susu sebaiknya segera dipanaskan setelah proses 

homogenisasi untuk mencegah hipolisis. Setelah 

homogenisasi, langkah selanjutnya adalah pasteurisasi. 

Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh bakteri patogen dan 

menginaktifkan enzim lipase. Suhu optimum pasteurisasi 

adalah 85⁰C, karena pasteurisasi pada suhu yang tinggi 

menurunkan hidropolis kasein misel. 

Proses pembuatan yoghurt kental, bahan pengental 

ditambahkan sebelum proses pasteurisasi dengan konsentrasi 

tertentu, kemudian bahan tersebut dipasteurisasi bersama susu 

(Alakali, Okonkwo and Lordye, 2008). Selanjutnya, setelah 

pemanasan susu didinginkan pada suhu 43⁰C dan 

diinokulasikan dengan kultur starter. Jumlah inokulasi dapat 

bervariasi antara 0,5-5%, tetapi nilai optimumnya adalah 2%. 

Kultur starter dicampurkan dengan cara diaduk. Kemudian 

susu diinkubasi pada suhu 42-43⁰C. Pada akhir waktu 

inkubasi, pH menurun 4,5 (Erkus, 2007). 

 

2.4 Ubi Jalar 

Ji, Zhang, Li1 and Li (2015) menyatakan bahwa ubi 

jalar (Ipomoea batatas L) merupakan tanaman pangan paling 

penting di dunia, karena tidak hanya kaya akan nutrisi, tetapi 

juga fitokimia dalam umbi dan daun. Selain itu juga memiliki 

keuntungan yaitu produksi tinggi, tahan kering dan dapat 

menyesuaikan terhadap bermacam-macam iklim dan sistem 

pertanian di seluruh dunia, sehingga sudah digunakan secara 

luas untuk aplikasi makanan dan industri. Chen (2003) 

menyatakan bahwa ubi jalar relatif mudah tumbuh, 
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mempunyai produktivitas yang tinggi, kadar pati tinggi (6,9-

30,7%) dengan kadar amilosa 8,5-38% tergantung pada 

variasinya. Negara-negara Asia menyumbang lebih dari 80% 

dari total produksi ubi jalar di dunia. Di Cina, Vietnam, 

Indonesia, Thailand dan India, ubi jalar tanaman pangan 

penting yang ditanam di seluruh negeri (Thao and Noomhorm, 

2011). Ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dan sumber 

kalori yang cukup tinggi. Ubi jalar juga merupakan sumber 

vitamin dan mineral, vitamin yang terkandung dalam ubi jalar 

antara lain vitamin A, vitamin C, thiamin (vitamin B1), dan 

riboflavin, sedangkan mineral dalam ubi jalar diantaranya 

adalah zat besi (Fe), fosfor (P), dan kalsium (Ca). Kandungan 

lainnya adalah protein, lemak, serat kasar dan abu (Apriliyanti, 

2010). Komposisi nutrisi, kandungan bahan kering dan abu ubi 

jalar disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi nutrisi, kandungan bahan kering dan abu 

ubi jalar 

Kandungan 

Nutrisi (%) 
Ungu Merah Kuning Putih 

Pati 68,6 60,1 70,2 71,4 

Protein 6,41 6,32 4,86 6,53 

Lemak 0,72 0,76 0,64 0,56 

Serat Kasar 2,35 2,21 1,90 1,85 

Bahan Kering 31,8 32,6 27,5 29,6 

Abu 2,06 3,21 1,98 1,68 

Sumber: Ji et al. (2015)  

 

2.4.1 Pati Ubi Jalar 

 Ubi jalar memiliki jenis yang berbeda-beda dengan 

kandungan komposisi kimia yang bebeda juga. Kadar pati ubi 
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jalar oranye sebesar 15,18%, ubi jalar putih 28,79% dan ubi 

jalar ungu 12,64% (Dewi, 2007). Pati ubi jalar mengandung 

oligosakarida. Masing-masing jenis ubi jalar mempunyai 

oligosakarida yang berbeda. Oligosakarida ubi orange 0,269 

%, ubi ungu 0,126% dan ubi putih 0,099 % (Badan Pengkajian 

Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, 2014).  

Oligosakarida terdiri dari rafinosa, stakhiosa dan 

verbaskosa. Rafinosa tidak bisa dicerna oleh usus manusia, 

karena pada usus manusia tidak mempunyai enzim 

pencernaanya, yaitu alfa-galaktosidase, sehingga bakteri usus 

memfermentasinya dan menghasilkan gas, seperti H2 dan CO2, 

oleh sebab itu oligosakarida baik digunakan BAL sebagai 

prebiotik (Sukardi, Hindun dan Hidayat, 2014). 

 

2.5 Kualitas Yoghurt 

2.5.1 Viskositas 

 Viskositas atau kekentalan adalah suatu hambatan 

yang menahan zat cair, secara molekuler dikarenakan oleh 

gerakan acak dan gerakan berpindah dari suatu lapisan ke 

lapisan lain dalam zat cair dan resultan dari gerakan-gerakan 

tersebut menghasilkan tambahan (Hematyar, Samarin, 

Poorazarang and Elhamirad, 2012).  

Konsentrasi padatan lemak, penstabil, pencampuran 

bahan baku, lemak susu, proses pemanasan susu dan kultur 

starter yang digunakan merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi viskositas yoghurt (Wardana, 2012). Viskositas 

dapat dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi bahan-bahan, 

stabilizer, karbohidrat, garam-garam koloid dan protein 

campuran, serta jenis pemanasan yang dilakukan (Moeenfard, 

2008)  
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Goncalves, Perez, Reolon, Segura, Lema, Gambaro, 

Varela and Ares (2005) menyatakan bahwa semakin 

banyaknya konsentrasi pengental, kapasitas pengikatan air 

juga akan semakin meningkat. Rauf dan Sarbini (2012), 

menyatakan bahwa makin tinggi konsentrasi penstabil maka 

makin tinggi viskositasnya. Jannah, Nurwanto dan Pramono 

(2012) menjelaskan bahwa peningkatan nilai viskositas terjadi 

karena pembengkakan misel kasein akibat dari penurunan nilai 

pH susu. Manab (2008) menyatakan bahwa pada suhu rendah 

akan menyebabkan kenaikan viskositas susu karena terjadi 

clumping (gumpalan) dari globula-globula lemak. Menurut 

Pramono, Nurwantoro, Masykuri dan Dwiloka (2011), enzim 

laktase dalam susu digunakan untuk menguraikan laktosa serta 

menghasilkan asam laktat yang menyebabkan ketidakstabilan 

protein susu sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya 

peningkatan kekentalan. 

Penambahan konsentrasi pati akan meningkatkan 

jumlah total padatan, densitas gel yang terbentuk dan kapasitas 

pengikatan air, yang berakibat pada peningkatan viskositas 

sehingga menghasilkan yoghurt yang kental dengan gel yang 

kuat dan stabil (El Khair, 2009).  

 

2.5.2 Sineresis 

 Sineresis adalah istilah untuk menunjukkan adanya 

pemisahan cairan dan padatan pada yoghurt (Suryono, 

Sudono, Sudarwanto dan Apriyanto, 2005). Sineresis dapat 

diartikan sebagai pemisahan protein whey (wheying off), yaitu 

munculnya whey pada permukaan gel dan inilah kerusakan 

yang biasanya terjadi selama penyimpanan yoghurt (Lucey, 

2002). Semakin tinggi viskositas, pemisahan whey akan 

semakin berkurang (Elisabeth, 2003). Goncalves et al. (2005) 
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menyatakan bahwa penambahan konsentrasi pengental akan 

mengurangi terjadinya sineresis secara signifikan. Menurut 

Jannah (2013) menyatakan bahwa penambahan penstabil pada 

konsentrasi tinggi dapat mengurangi resiko sineresis. 

 Menurut Lee and Lucey (2004), sineresis juga dapat 

dikarenakan oleh jumlah kandungan bahan padatan yang 

rendah pada yoghurt. Sawitri, Manab dan Palupi (2008) 

menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi penstabil yang 

ditambahkan maka sineresis yoghurt yang dihasilkan akan 

semakin rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi sineresis  

yoghurt, antara lain adalah keasaman dan pH, serta daya ikat 

air.  

 

2.5.3 Kadar Keasaman 

 Menurut Herawati dan Wibawa (2003), pengujian 

total asam dilakukan metode titrasi dengan menghitung kadar 

asam terhitung sebagai asam laktat, zat ini memiliki efek 

bakteriostatik terhadap mikroba pembentuk spora dan 

koliform. Metode titrasi merupakan salah satu cara untuk 

menentukan jumlah asam laktat. Titrasi adalah cara analisis 

dengan mengukur jumlah larutan yang diperlukan untuk 

bereaksi secara tepat dengan zat yang terdapat dalam larutan 

lain (Kunaepah, 2008). Menurut Gulo (2006), total asam 

tertitrasi dinyatakan sebagai persen asam laktat. Asam laktat 

merupakan komponen asam terbesar yang terbentuk selama 

fermentasi yoghurt. Hubungan antara pH dengan asam 

tertitrasi tidak selalu setara. Hal ini berarti bahwa perubahan 

nilai total asam tertitrasi tidak selalu sesuai dengan 

pengukuran pH. Hal ini dikarenakan pada pengukuran pH 

hanya menunjukkan ion H+ yang terdisosiasi, sedangkan nilai 

total asam tertitrasi merupakan nilai total asam. 
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Alakali et al. (2008) menyatakan bahwa semakin 

banyaknya bahan pengental yang ditambahkan, produksi asam 

akan semakin rendah. Schornburn (2002) menyatakan bahwa 

adanya bahan penstabil maupun pengental menghambat 

produksi asam oleh bakteri asam laktat, yang diakibatkan 

karea aktivitas bakteri asam laktat yang rendah. Aktivitas 

bakteri yang rendah ini diakibatkan karena mobilitas bakteri 

terhambat ketika viskositas produk terlalu tinggi. Darmajana 

(2011) menyatakan bahwa, semakin tinggi konsentrasi 

karagenan, maka kadar asam laktat yoghurt kacang hijau 

semakin rendah, karena apabila banyaknya yoghurt tetap, akan 

tetapi karagenan yang ditambahkan semakin banyak, maka 

total bahan semakin tinggi, sehingga rasio yoghurt terhadap 

total bahan makin kecil, prosentase asam laktat juga semakin 

kecil.  

Siregar (2010) menyatakan bahwa keasaman yoghurt 

dikarenakan pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. 

Suasana asam pada yoghurt dikarenakan adanya katabolisme 

laktosa oleh bakteri asam laktat yang menyebabkan 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. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Andriani dan Khasanah (2006) bahwa 

penambahan esktrak ubi jalar dalam pembuatan yoghurt akan 

mengakibatkan penurunan kadar asam laktat. Sawitri dkk. 

(2008) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat  

penambahan penstabil akan berakibat menurunnya keasaman 

yoghurt. Keasaman yoghurt  dikarenakan adanya pemecahan 

laktosa oleh bakteri asam laktat dan keasaman yoghurt dapat  

diukur dengan cara titrasi. Nilai keasaman yoghurt yang 
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menurun terjadi karena penurunan jumlah total asam yang 

dihasilkan oleh bakteri kultur yang mengalami penghambatan  

aktifitas fermentasi  oleh  penstabil. 

 

2.5.4 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 Menurut Suarsana, Suarini dan Utama (2004), BAL 

adalah kelompok bakteri gram-positif yang tidak membentuk 

spora dan dapat memfermentasikan karbohidrat untuk 

menghasilkan asam laktat, bersifat katalase negatif dan 

berdasarkan tipe fermentasinya terbagi menjadi dua jenis yaitu 

homofermentatif dan heterofermentatif.  

 Kebanyakan bakteri asam laktat tidak hanya tumbuh 

lebih lambat pada pH rendah, tetapi mungkin juga mengalami 

kerusakan dan hilangnya viabilitas jika selnya berada pada 

kondisi pH rendah. Akan tetapi toleransi relatif dari 

mikroorganisme terhadap lingkungan asam tergantung dari 

galur bakteri tersebut (Susanti, Kusumaningtyas dan 

Illaningtyas, 2007). Bergenstahl (2001) menyatakan bahwa 

ketersediaan air sebagai media pertumbuhan yang rendah dan 

proses difusi nutrisi terhambat, karena jumlah air bebas 

sedikit, menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat dan 

metabolisme terganggu. Yuliana, Roza dan Martina (2010) 

menyatakan bahwa peningkatan dan penurunan total BAL ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah nutrisi relatif 

tinggi (terutama gula), proses fermentasi (suhu, waktu 

inkubasi) dan sinergi antara BAL. BAL juga mengalami fase 

penurunan, yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti 

nutrien dalam media sudah banyak termanfaatkan dan 

terbentuknya hasil metabolit. Pertumbuhan bakteri dipisahkan 

menjadi empat fase utama yaitu fase lag (fase lamban atau lag 

phase), fase pertumbuhan eksponensial (fase pertumbuhan 
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cepat atau log phase), fase stationer (fase statis atau stationary 

phase) dan fase penurunan populasi (decline). 

 Secara umum pertumbuhan bakteri starter dipengaruhi 

beberapa faktor antara lain  komposisi kimia susu, jumlah 

inokulum, suhu susu, waktu inkubasi dan waktu pendinginan 

susu (Mahdian dan Tehrani, 2007). Kumalasari, Nurwantoro 

dan Mulyani (2012) menyatakan bahwa sel‐sel bakteri asam 

laktat mampu tumbuh dan membelah diri secara eksponensial 

sampai jumlah maksimum yang dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan nutrisi di dalam media. Pertumbuhan mikroba 

dalam bahan pangan erat kaitannya dengan media tumbuh 

yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba di dalamnya. Kadar 

air bahan menurun, maka pertumbuhan mikroba akan lambat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan di  : 

a. Laboratorium Fisiko Kimia Laboratorium 

Mikrobiologi Bagian Teknologi Hasil Ternak 

Universitas Brawijaya Malang  

b. Laboratorium Epidemiologi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang  

c. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 

Brawijaya Malang  

d. Laboratorium Uji dan Rekayasa Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya 

Malang  

2. Waktu penelitian: 16 November sampai dengan 15 

Desember 2014 

 

3.2 Materi Penelitian 

1.  Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah yoghurt 

set yang terbuat dari susu segar, pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang dan starter. 

2.  Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah: 

a. Peralatan pembuatan yoghurt set antara lain: kompor, 

panci pasteurisasi, pengaduk, thermometer, timbangan 

digital merk ACIS, gelas ukur 25 mL, beaker glass 

500 mL dan 1000 Ml merk Iwaki, toples pemeraman 

dan kertas label. 
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b. Peralatan yang digunakan untuk analisis adalah: 

- Uji sineresis menggunakan alat centrifuge 

dingin, tabung centrifuge 14 mL dan 

timbangan digital merk ACIS. 

- Uji viskositas menggunakan alat beaker glass 

250 mL merk Iwaki, viskometer merk 

Brookfield DVII + Pro. 

- Uji kadar keasaman menggunakan alat titrasi 

formol, beaker glass 100 mL merk Iwaki, 

corong, spatula. 

- Uji total BAL menggunakan alat cawan petri 

berdiameter 9 cm, mikropipet skala 1-10 µL, 

test tube, vortex dan inkubator. 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bahan yang digunakan pada pembuatan yoghurt set 

yaitu susu segar yang diperoleh dari KUD Mitra Bakti, 

starter yang diperoleh dari Rumah Yoghurt, pati ubi 

jalar modifikasi ikat silang. 

b. Bahan yang digunakan pada pembuatan pati ubi jalar 

modifikasi yaitu pati ubi jalar, NaOH PA, HCl PA, 

Na2HPO4-NaH2PO4 PA yang diperoleh dari salah satu 

toko bahan kimia di Kota Malang. 

c. Bahan yang digunakan untuk uji kadar keasaman yaitu 

indikator PP, NaOH 0,1 N yang diperoleh dari salah 

satu toko bahan kimia di Kota Malang 

d. Bahan yang digunakan pada uji total BAL yaitu 

aquades dan buffer pepton water de Man Rogose 

Sharp Agar (MRSA) yang diperoleh dari salah satu 

toko bahan kimia di Kota Malang. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan 

yang diberikan yaitu: 

P0 = Tanpa penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang. 

P1 = Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang 2% dari 

volume susu segar (w/v). 

P2 = Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang 4% dari 

volume susu segar (w/v). 

P3 = Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang 6% dari 

volume susu segar (w/v). 

Model tabulasi data dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Model Tabulasi Data 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 U5 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 P0U5 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 P1U5 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 P2U5 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 P3U5 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 

viskositas, sineresis, kadar keasaman dan total BAL. Analisa 

yoghurt set meliputi: 

1. Pengujian viskositas. Prosedur pengujian 

mengikuti prosedur Kuncari, Iskandarsyah dan 

Praptiwi (2014) tertera pada Lampiran 2. 

2. Pengujian sineresis. Prosedur pengujian mengikuti 

prosedur Putri (2014) tertera pada Lampiran 3. 
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3. Pengukuran kadar keasaman. Prosedur 

pengukuran mengikuti prosedur Wahyudi (2006) 

tertera pada Lampiran 4. 

4. Pengujian total bakteri asam laktat. Prosedur 

pengujian mengikuti prosedur Fardiaz (1993) 

tertera pada Lampiran 5. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, 

sineresis, kadar keasaman dan total Bakteri Asam Laktat 

dianalisis statistik menggunakan analisis ragam (ANNOVA), 

kemudian dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 

(Hanafiah, 2012). 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Modifikasi ikatan silang adalah modifikasi yang 

dilakukan dengan cara mereaksikan pati dengan 

senyawa-senyawa yang dapat membentuk ikatan 

silang pada suhu pH tertentu 

2. Total asam tertitrasi adalah jumlah asam laktat yang 

terbentuk selama proses fermentasi yang merupakan 

hasil pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. 

3. Total BAL adalah jumlah bakteri yang dapat 

menghasilkan asam laktat pada reaksi metabolismenya 

(CFU/ mL). 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Prosedur Pembuatan Pati Ubi Jalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahapan Pembuatan Pati Ubi Jalar 
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3.7.2 Prosedur Pembuatan Pati Ubi Jalar Modifikasi Ikat 

Silang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahapan Pembuatan Pati Ubi Jalar Modifikasi Ikat 

Silang  
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3.7.3 Prosedur Pembuatan Yoghurt Set dengan 

Penambahan Pati Ubi Jalar Ikat Silang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Tahapan Pembuatan Yoghurt Set 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.4.1. Pengaruh Penambahan Pati Ubi Jalar Modifikasi 

Ikat Silang pada Yoghurt Set Ditinjau dari Viskositas, 

Sineresis, Kadar Keasaman dan Total BAL 

Pengaruh penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang terhadap kualitas yoghurt set ditinjau dari nilai 

viskositas, sineresis, kadar keasaman dan total bakteri asam 

laktat disajikan dalam Tabel 4. Diketahui bahwa penambahan 

pati ubi jalar modifikasi ikat silang dengan tingkat 

penambahan yang berbeda pada masing-masing perlakuan 

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

terhadap viskositas, sineresis, kadar keasaman dan total bakteri 

asam laktat. Rata-rata viskositas, sineresis, kadar keasaman 

dan total bakteri asam laktat yoghurt set pada masing-masing 

perlakuan dan hasil Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 1% tertera 

pada Tabel 4. Data viskositas, sineresis, kadar keasaman dan 

total bakteri asam laktat serta analisis statistik yoghurt set yang 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7, 8, 9, dan 10. 

Tabel 4. Rata-Rata dan Hasil Uji BNJ Viskositas, Sineresis, 

Kadar Keasaman dan Total BAL 

Perlakuan 
Viskositas 

(cP) 

Sineresis 

(%) 

Kadar 

Keasaman 

(%) 

Total BAL 

(CFU/mL) 

P0 122,20±3,11a 83,36±0,02d 1,42±0,010d 2,40±0,03a 

P1 190,60±2,79b 41,85±0,01c 1,32±0,014c 2,99±0,06c 

P2 1081,60±2,70c 18,40±0,008b 1,20±0,011b 3,17±0,05d 

P3 4132,00±2,92d 6,36±0,06a 1,07±0,009a 2,68±0,07b 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 
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4.1.1 Pengaruh Penambahan Pati Ubi Jalar Modifikasi 

Ikat Silang yang Berbeda terhadap Viskositas (cP) 

Yoghurt Set 

Hasil analisis ragam viskositas yoghurt set 

menunjukkan bahwa penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Hal ini 

dikarenakan pati ubi jalar modifikasi ikat silang mengandung 

amilosa. Pati modifikasi memiliki kandungan amilosa yang 

lebih rendah daripada pati alami. Penurunan kadar amilosa 

terjadi karena pemutusan ikatan glukosida pada rantai amilosa. 

Rantai tersebut merupakan penyusun sebagian besar daerah 

amorf yang mudah dimasuki air dan senyawa yang terlarut di 

dalamnya. Kandungan amilosa mempengaruhi kekentalan gel 

yang  terbentuk. Semakin rendah kandungan amilosa, maka 

kekentalan gel semakin besar (Septiantoro dkk., 2010), 

sehingga semakin banyak konsentrasi pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang yang ditambahkan pada yoghurt set, maka nilai 

viskositas yoghurt set semakin meningkat. Peningkatan nilai 

viskositas dikarenakan penambahan pati ubi jalar yang 

berfungsi sebagai pengental. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Goncalves et al. (2005) yang menyatakan bahwa semakin 

banyaknya konsentrasi pengental, kapasitas pengikatan air 

juga akan semakin meningkat. Rauf dan Sarbini (2012) juga 

menyatakan bahwa makin tinggi konsentrasi penstabil maka 

makin tinggi viskositasnya. El Khair (2009) menyatakan 

bahwa penambahan konsentrasi pati akan meningkatkan 

jumlah total padatan, densitas gel yang terbentuk dan kapasitas 

pengikatan air, yang berakibat pada peningkatan viskositas 

sehingga menghasilkan yoghurt yang kental dengan gel yang 

kuat dan stabil. Kenaikan nilai viskositas tertinggi terdapat 
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pada perlakuan P3 yaitu sebesar 4132,00 cP dengan 

konsentrasi penambahan 6%. Hasil analisis ragam viskositas 

yoghurt set dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Hasil Uji BNJ 1% pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 

viskositas yoghurt set yang dihasilkan pada perlakuan P3 

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

dengan P2, P1 dan P0. Penambahan pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang dengan konsentrasi 0% menghasilkan kekentalan 

122,20 cP, konsentrasi 2% menghasilkan kekentalan 190,60 

cP, konsentrasi 4% menghasilkan kekentalan 1081,60 cP dan 

6% menghasilkan kekentalan yang paling tinggi yaitu 4132,00 

cP. Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang hingga 

konsentrasi 6% semakin meningkatkan viskositas yoghurt set. 

Menurut Jannah dkk., (2012) peningkatan nilai viskositas 

terjadi karena pembengkakan misel kasein akibat dari 

penurunan nilai pH susu. Manab (2008) menyatakan bahwa 

pada suhu rendah akan menyebabkan kenaikan viskositas susu 

karena terjadi clumping (gumpalan) dari globula-globula 

lemak. Pramono (2011) menyatakan bahwa peningkatan 

kekentalan dikarenakan enzim laktase dalam susu digunakan 

untuk menguraikan laktosa serta menghasilkan asam laktat 

yang menyebabkan ketidakstabilan protein susu sehingga 

menjadi salah satu penyebab terjadinya peningkatan 

kekentalan. 

Rata-rata nilai viskositas yoghurt set pada penelitian 

ini adalah 122,20-4132,00 cP. Tabel 4 menunjukkan bahwa 

hasil rata-rata viskositas semakin meningkat seiring 

meningkatnya perlakuan. Penambahan pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang meningkatkan viskositas yoghurt set. 

Hal ini dikarenakan pati ubi jalar mengandung karbohidrat 

yang merupakan salah satu kandungan nutrisi yang ada pada 
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bahan bahan pengental. Kumalaningsih (2006) menyatakan, 

bahwa ubi jalar merupakan sumber karbohidrat dan sumber 

kalori yang cukup tinggi. Nilai viskositas terendah terdapat 

pada perlakuan kontrol tanpa penambahan pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang (P0) yaitu sebesar 122,20 cP, sedangkan 

nilai viskositas tertinggi terdapat pada perlakuan dengan 

penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang 6% (P4) yaitu 

sebesar 4132,00 cP. Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang pada penelitian ini berfungsi sebagai total padatan yang 

menyebabkan peningkatan nilai viskositas. Hal ini sesuai 

dengan Wardana (2012) yang menyatakan bahwa total padatan 

yang ditambahkan akan meningkatkan viskositas pada yoghurt 

set. Konsentrasi padatan lemak, penstabil, pencampuran bahan 

baku, lemak susu, proses pemanasan susu dan kultur starter 

yang digunakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

viskositas yoghurt. Moerfard (2008) menyatakan bahwa 

viskositas dapat dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi bahan-

bahan, stabilizer, karbohidrat, garam-garam koloid dan protein 

campuran, serta jenis pemanasan yang dilakukan.  

 

4.1.2 Pengaruh Penambahan Pati Ubi Jalar Modifikasi 

Ikat Silang yang Berbeda terhadap Sineresis (%) 

Yoghurt Set 

 Hasil analisis ragam sineresis yoghurt set 

menunjukkan bahwa penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

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

Tabel 4, dapat diketahui nilai sineresis yoghurt set yaitu P0 

83,36%, P1 41,85%, P2 1081,60% dan P3 6,36%. Penurunan 

nilai sineresis terjadi seiring dengan meningkatnya 

penambahan konsentrasi pati ubi jalar modifikasi ikat silang. 
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Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan konsentrasi pati 

ubi jalar modifikasi ikat silang menyebabkan meningkatnya 

kapasitas pengikatan air sehingga viskositas meningkat. 

Peningkatan viskositas mengakibatkan pemisahan whey akan 

semakin berkurang (Elisabeth, 2003), sehingga apabila 

viskositas semakin meningkat maka persentase sineresis 

semakin menurun. Hasil analisis ragam sineresis yoghurt set 

dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 Hasil Uji BNJ 1% pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 

sineresis yoghurt set yang dihasilkan pada perlakuan P0 

memiliki perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

perlakuan P1, P2 dan P3. Perlakuan P1 memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap perlakuan P2 dan P3, 

sedangkan perlakuan P2 memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap P3. Hal ini dikarenakan 

penambahan total solid yang tinggi sehingga menyebabkan 

peningkatan viskositas. Apabila viskositas meningkat, maka 

sineresis akan menurun. Lee and Lucey (2004) menyatakan 

bahwa sineresis juga dapat dikarenakan oleh jumlah 

kandungan bahan padatan yang rendah pada yoghurt. 

Berdasarkan pada Tabel 4, nilai sineresis yang paling kecil 

terdapat perlakuan penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang sebanyak 6% (P3) sebesar 6,36%. Penambahan pati ubi 

jalar modifikasi ikat silang sebanyak 6% memiliki nilai 

sineresis paling rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Jannah 

(2013) yang menyatakan bahwa penambahan penstabil pada 

konsentrasi tinggi dapat mengurangi resiko sineresis. 

Goncalves et al. (2005) menyatakan bahwa penambahan 

konsentrasi pengental akan mengurangi terjadinya sineresis 

secara signifikan. Nilai sineresis paling tinggi adalah pada 

perlakuan kontrol tanpa penambahan pati ubi jalar modifikasi 
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ikat silang (P0) sebesar 83,36%. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa pada perlakuan kontrol terjadi sineresis 

yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena pada perlakuan 

kontrol tidak dilakukan penambahan total padatan sehingga 

kemampuan mengikat air pun sedikit dan terjadi sineresis. 

Persentase sineresis semakin menurun apabila konsentrasi pati 

ubi jalar modifikasi ikat silang yang ditambahkan semakin 

banyak.  

 Rata-rata sineresis yoghurt set pada penelitian ini 

adalah P0 83,36%, P1 41,85%, P2 1081,60 dan P3 6,36%. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa penurunan sineresis terjadi 

seiring dengan meningkatnya penambahan pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang. Sawitri dkk. (2008) menyatakan bahwa 

semakin tinggi konsentrasi penstabil yang ditambahkan maka 

sineresis yoghurt yang dihasilkan akan semakin rendah. Hal 

ini dikarenakan penambahan total solid yang tinggi sehingga 

menyebabkan peningkatan viskositas, sehingga sineresis 

menurun. 

 

4.1.3 Pengaruh Penambahan Pati Ubi Jalar Modifikasi 

Ikat Silang yang Berbeda terhadap Kadar 

Keasaman (%) Yoghurt Set 

Hasil analisis ragam kadar keasaman yoghurt set 

menunjukkan bahwa penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Tabel 4 

menunjukkan bahwa persentase kadar keasaman yoghurt set 

mengalami penurunan. Penurunan total asam terjadi seiring 

dengan bertambahnya pati ubi jalar modifikasi ikat silang yang 

diberikan. Hal ini diduga karena viskositas yang terlalu tinggi 

sehingga produksi asam oleh BAL terhambat, sehingga 
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semakin banyaknya pati ubi jalar modifikasi ikat silang yang 

ditambahkan hingga konsentrasi 6%, total asam yang di 

hasilkan semakin menurun. Schornburn (2002) menyatakan 

bahwa adanya bahan penstabil maupun pengental menghambat 

produksi asam oleh bakteri asam laktat, yang diakibatkan 

karena aktivitas bakteri asam laktat yang rendah. Aktivitas 

bakteri yang rendah ini diakibatkan karena mobilitas bakteri 

terhambat ketika viskositas produk terlalu tinggi. Hal ini 

mengakibatkan bakteri asam laktat kekurangan air, nutrisi dan 

energi untuk memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan 

Khasanah (2006) bahwa penambahan esktrak ubi jalar dalam 

pembuatan yoghurt akan mengakibatkan penurunan kadar 

asam laktat. Sawitri dkk. (2008) menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat  penambahan penstabil akan berakibat 

menurunnya keasaman yogurt. Keasaman yogurt  disebabkan 

adanya pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat dan  

keasaman  yogurt  dapat  diukur dengan cara titrasi. Nilai 

keasaman yogurt yang menurun terjadi karena penurunan 

jumlah total asam yang dihasilkan oleh bakteri kultur yang 

mengalami penghambatan aktifitas fermentasi oleh penstabil. 

Alakali et al. (2008) juga menyatakan bahwa semakin 

banyaknya bahan pengental yang ditambahkan, produksi asam 

akan semakin rendah. Data analisis ragam kedar keasaman 

yoghurt set dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Hasil uji BNJ pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kadar 

keasaman yoghurt set yang dihasilkan pada perlakuan P0 

memiliki perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

perlakuan P1, P2 dan P3. Perlakuan P1 memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap perlakuan P2 dan P3, 

sedangkan perlakuan P2 memberikan perbedaan pengaruh 
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yang sangat nyata terhadap P3. Hal ini diduga produk yang 

terlalu kental akan mempersulit proses metabolisme bakteri 

asam laktat dalam menggunakan laktosa susu, sehingga asam 

laktat yang terbentuk menjadi berkurang dan keasaman 

yoghurt menjadi menurun. Darmajana (2011) menyatakan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi karagenan, maka kadar 

asam laktat yoghurt kacang hijau semakin rendah, karena 

apabila banyaknya yoghurt tetap, akan tetapi karagenan yang 

ditambahkan semakin banyak, maka total bahan semakin 

tinggi, sehingga rasio yoghurt terhadap total bahan makin 

kecil, prosentase asam laktat juga semakin kecil. Hasil 

perhitungan uji BNJ 1% dapat dilihat pada Lampiran 9.  

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata kadar keasaman 

yoghurt set yang paling rendah terdapat pada perlakuan 

dengan penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang 

sebanyak 6% (P3) yaitu 1,07%, sedangkan kadar keasaman 

yoghurt set yang paling tinggi terdapat pada perlakuan kontrol 

tanpa penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang (P0) 

yaitu 1,42%. Menurut SNI (2009), standart jumlah keasaman 

yoghurt adalah 0,5-2,0%. Standart jumlah keasaman pada 

penelitian ini masih sesuai dengan standar SNI yaitu 1,07-

1,42%. Pengukuran kadar keasaman yoghurt dapat dilakukan 

dengan cara titrasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kunaepah (2004) yang menyatakan bahwa metode titrasi 

merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah asam 

laktat. Titrasi adalah cara analisis dengan mengukur jumlah 

larutan yang diperlukan untuk bereaksi secara tepat dengan zat 

yang terdapat dalam larutan lain. Gulo (2006) menyatakan 

bahwa total asam tertitrasi dinyatakan sebagai persen asam 

laktat. Asam laktat merupakan komponen asam terbesar yang 

terbentuk selama fermentasi yoghurt. Hubungan antara pH 
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dengan asam tertitrasi tidak selalu setara. Hal ini berarti bahwa 

perubahan nilai total asam tertitrasi tidak selalu sesuai dengan 

pengukuran pH. Hal ini dikarenakan pada pengukuran pH 

hanya menunjukkan ion H+ yang terdisosiasi, sedangkan nilai 

total asam tertitrasi merupakan nilai total asam. 

 

4.1.4 Pengaruh Penambahan Pati Ubi Jalar Modifikasi 

Ikat Silang yang Berbeda terhadap Total BAL 

(CFU/ ml) Yoghurt Set 

Hasil analisis ragam kadar keasaman yoghurt set 

menunjukkan bahwa penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang yang digunakan sebagai bahan 

pengental pada yoghurt set memiliki kandungan nutrisi 

karbohidrat. Karbohidrat akan digunakan oleh BAL sebagai 

nutrisi untuk memproduksi asam laktat. BAL adalah kelompok 

bakteri gram-positif yang tidak membentuk spora dan dapat 

memfermentasikan karbohidrat untuk menghasilkan asam 

laktat (Suarsana dkk., 2004). Data analisis ragam total BAL 

yoghurt set dapat dilihat pada Lampiran 10. 

Berdasarkan hasil uji BNJ 1%, perlakuan P0 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

P1, P2 dan P3. Perbedaan konsentrasi pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang (0%, 2%, 4% dan 6%) menyebabkan jumlah BAL 

yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Pada perlakuan 

6% jumlah BAL semakin menurun menjadi 2,68%. Hal ini 

diduga karena viskositas pada perlakuan P3 paling tinggi, 

sehingga BAL tidak dapat berkembang dengan maksimal, 

karena viskositas yang tinggi ketersediaan airnya rendah. 

Menurut Kumalasari dkk. (2012), sel‐sel bakteri asam laktat 
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mampu tumbuh dan membelah diri secara eksponensial 

sampai jumlah maksimum yang dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan nutrisi di dalam media. Pertumbuhan mikroba 

dalam bahan pangan erat kaitannya dengan media tumbuh 

yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba di dalamnya. Kadar 

air bahan menurun, maka pertumbuhan mikroba akan lambat. 

Secara umum pertumbuhan bakteri starter dipengaruhi 

beberapa faktor antara lain komposisi kimia susu, jumlah 

inokulum, suhu susu, waktu inkubasi dan waktu pendinginan 

susu (Mahdian dan Tehrani, 2007). Peningkatan total BAL 

terjadi pada perlakuan penambahan pati ubi jalar modifikasi 

ikat silang sebanyak 0% hingga 4%, akan tetapi pada 

penambahan sebanyak 6% total BAL mengalami penurunan. 

Hal tersebut dikarenakan viskositas pada P3 dengan 

penambahan pati modifikasi ubi jalar ikat silang sebanyak 6% 

terlalu tinggi sehingga pertumbuhan BAL terhambat dan pada 

perlakuan ini BAL berada pada fase stationer yang artinya 

jumlah bakteri yang hidup pada fase ini sama dengan jumlah 

bakteri yang mati, dikarenakan pada fase ini terjadi persaingan 

untuk mendapatkan nutrisi sehingga laju pertumbuhan nol. 

Menurut Yuliana dkk. (2010), peningkatan dan penurunan 

total BAL ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah 

nutrisi relatif tinggi (terutama gula), proses fermentasi (suhu, 

waktu inkubasi) dan sinergi antara BAL. BAL juga mengalami 

fase penurunan yang dikarenakan oleh beberapa faktor seperti 

nutrisi dalam media sudah banyak termanfaatkan dan 

terbentuknya hasil metabolit. 

 Rata-rata pada Tabel 4 menunjukkan bahwa total BAL 

yoghurt set pada perlakuan P2 memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap P0, P1 dan P3. Rata-rata 

total BAL yoghurt set yang paling tinggi terdapat pada 
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perlakuan dengan penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang (P2) sebesar 3,17 CFU/mL, sedangkan perlakuan paling 

rendah terdapat pada perlakuan kontrol tanpa penambahan pati 

ubi jalar modifikasi ikat silang 0% (P3) yaitu 2,40 CFU/mL. 

Jumlah total BAL tidak selalu meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah konsentrasi pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang. Hal ini dikarenakan, semakin meningkatnya nilai 

viskositas, sehingga pertumbuhan BAL terhambat. 

Bergentsahl (2001) menyatakan bahwa ketersediaan air 

sebagai media pertumbuhan yang rendah dan proses difusi 

nutrisi terhambat, karena jumlah air bebas sedikit, 

menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat dan 

metabolisme terganggu. Susanti dkk. (2007) menyatakan 

bahwa kebanyakan bakteri asam laktat tidak hanya tumbuh 

lebih lambat pada pH rendah, tetapi mungkin juga mengalami 

kerusakan dan hilangnya viabilitas jika selnya berada pada 

kondisi pH rendah. Toleransi relatif dari mikroorganisme 

terhadap lingkungan asam tergantung dari galur bakteri 

tersebut Rata-rata total bakteri asam laktat yoghurt set 

ditransformasi ke dalam bentuk logaritma (satuan log 

CFU/mL).  

 

4.2 Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik penambahan pati ubi jalar 

modifikasi ikat silang sebagai bahan pengental pada yoghurt 

set ditentukan melalui kualitas viskositas, sineresis, kadar 

keasaman dan total bakteri asam laktat. Nilai perlakuan terbaik 

disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Nilai Perlakuan Terbaik 

Perlakuan Nilai Hasil 

P0 (Kontrol) 0,42 

P1 (2%) 0,44 

P2 (4%)* 0,49* 

P3 (6%) 0,39 

Keterangan : Tanda * merupakan perlakuan terbaik dengan 

penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang 

sebanyak 4% dari volume susu segar. 

 Perlakuan terbaik dari hasil penelitian ini adalah 

penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang sebanyak 4% 

merupakan perlakuan terbaik karena memiliki nilai Nh 

tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Perlakuan 

P2 memiliki rata-rata viskositas 1081,60 cP. Nilai sineresis 

yang dihasilkan pada perlakuan P2 sebesar 18,40%. Kadar 

keasaman pada perlakuan P2 sebesar 1,20 %. Kadar keasaman 

hasil peneitian ini sudah memenuhi syarat mutu SNI yoghurt 

2009 yaitu 1,07%-1,42%. Nilai total BAL yang dihasilkan 

pada P2 adalah 3,17 CFU/mL. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang pada yoghurt 

set sebanyak 4% memberikan kualitas yoghurt set terbaik. 

kualitas yoghurt kental yang baik yaitu harus mempunyai 

tekstur lembut, tidak terlihat pemisahan whey, warna krim 

putih kental, rasanya alami dan aroma asam yang lembut (Lee 

and Lucey, 2006). Penentuan perlakuan terbaik dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan keputusan 

dari perbedaan perlakuan yang diberikan kepada variabel yang 

digunakan. Pada penelitian ini, perlakuan terbaik dihitung 

dengan cara membandingkan masing-masing perlakuan 

dengan menggunakan indeks efektivitas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: 

1. Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang dapat 

meningkatkan nilai viskositas dan total BAL dan 

menurunkan nilai sineresis, tetapi tidak memberikan 

kualitas yang baik pada kadar keasaman. 

2. Penambahan konsentrasi pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang yang paling tepat pada yoghurt set adalah sebesar 

4% dengan nilai viskositas 1081,60 cP; sineresis 18,40%; 

kadar keasaman 1,20% dan total BAL 3,17CFU/mL. 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini adalah 

sebaiknya menggunakan inkubator pada saat pemeraman 

yoghurt agar suhu tetap stabil dan perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai lama pemeraman yoghurt set dengan 

penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang. 
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 Lampiran 1. Dokumentasi penelitian 
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 Lampiran 2. Prosedur Pengujian Viskositas (cP) 

Pengujian viskositas (cP) mengikuti prosedur Kuncari, 

dkk (2014) yaitu sebagai berikut: 

1. Spindle dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 

2. Motor dihidupkan sehingga spindle berputar dan jika 

jarum dial menunjukkan angka stabil motor dimatikan. 

3. Pada masing-masing pengukuran dibaca skalanya 

ketika jarum merah yang bergerak telah stabil. 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, 

setiap sampel diukur 5 kali kemudian diambil rata-

rata. 

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 3. Prosedur Pengujian Sineresis (%) 

Pengujian Sineresis dengan Modifikasi Metode 

Sentrifugasi (Putri, 2014) yaitu sebagai berikut: 

a.Tabung sentrifuge dan sampel ditimbang. 

b.Dimasukkan kedalam alat sentrifuge selama 20 

menit dengan kecepatan 1535 rpm. 

c.Dipisahkan cairan dari endapan yoghurt, kemudian 

ditimbang endapan dalam tabung 

Rumus Sineresis = (
   

 
)       

Keterangan: 

A = berat awal sampel sebelum disentrifuge (gram)   

B= berat akhir sampel setelah disentrifuge (gram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Lampiran 4. Prosedur Pengujian Kadar Keasaman (%) 

 Pengukuran kadar keasaman (Wahyudi, 2006) yaitu 

sebagai berikut: 

1. Yoghurt sebanyak 10 mL ditimbang  

2. Ditambahkan 2-3 tetes indikator PP 1% 

3. Dititrasi dengan NaOH 0,1 N 

4. Titrasi dihentikan apabila telah terjadi perubahan 

warna merah muda yang tetap. Total asam tertitrasi 

dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Kadar asam laktat (%)= (
             

 
) 

Keterangan: A= mL NaOH 0,01 N 

         B= normalitas NaOH 

         C= bobot sampel 
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Lampiran 5. Prosedur Pengujian Total Bakteri Asam 

Laktat (Log10 CFU/ ml) 

Pengujian total bakteri asam laktat (BAL) dilakukan 

dengan menggunakan metode tuang (pour plate), mengikuti 

prosedur Fardiaz (1993), yaitu sebagai berikut: 

1. Pengenceran dilakukan dengan cara memasukkan 1 ml 

sampel ke dalam 9 ml larutan Buffer Peptone Water 

(BPW) yang kemudian diberi label P
-1

. Pengenceran 

dilanjutkan hingga P
-6

. 

2. Sebanyak 1ml larutan yang dikehendaki (P
-4

, P
-5

 dan P
-6

) 

kemudian dipipet dan dimasukkan ke dalam cawan Petri 

steril dengan menggunakan pipet steril 1 ml. 

3. Sebanyak 12-15 ml agar medium yaitu deMan Rogose 

Sharp Agar (MRSA) yang telah didinginkan 47
o
C – 50

o
C 

kemudian ditambahkan ke dalam cawan Petri tersebut. 

4. Segera setelah penuangan, cawan petri digerakkan 

mengikuti angka delapan hingga sampel di dalamnya 

homogen kemudian agar diamkan hingga memadat. 

5. Agar di dalam cawan Petri lalu diinkubasi terbalik pada 

suhu 37
o
C selama 24 jam. Jumlah bakteri ditentukan 

dengan metode hitungan cawan dan koloni yang tumbuh 

dihitung dengan Standart Plate Count (SPC). Data BAL 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma (satuan log 

CFU/mL). 
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Lampiran 6. Kuesioner Responden Penentuan Perlakuan 

Terbaik 

 I. YOGHURT SET 

 Yoghurt set merupakan salah satu tipe yoghurt 

yang memiliki konsistensi setengah padat yang proses 

pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah 

proses inokulasi (Harte, 2003). 

 

II. IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama       :  

2. Tanggal   : 

III. LEMBAR RESPONDEN 

1. Urutkan berbagai variabel yang menurut bapak/ibu 

memiliki prioritas dan kontribusi terhadap produk. 

2. Ditulis dalam bentuk angka 1-4 

3. Semakin tinggi angka yang ditulis, menunjukan bahwa 

variabel tersebut paling prioritas dan berkontribusi 

terhadap produk. 

 

Variabel Nilai 

Viskositas  

Sineresis  

Kadar Keasaman  

Total Bakteri Asam Laktat 

(BAL) 

 

 

Terimakasih atas bantuan waktu yang telah disediakan oleh 

bapak/ibu. 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Uji Viskositas (cP) Yoghurt Set 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-Rata ± SD 
U1 U2 U3 U4 U5 

P0 120 122 127 123 119 611 122,20±3,11 

P1 190 192 186 192 193 953 190,60±2,79 

P2 1080 1079 1082 1086 1081 5408 1081,60±2,70 

P3 4130 4134 4136 4131 4129 20660 4132,00±2,92 

Total 5520 5527 5531 5532 5522 27632 5526,40±11,52 

 

1.  ANALISIS RAGAM 

Faktor Koreksi (FK) = 
      

   
    

 = 38176371,2000 

 

Jumlah Kuadrat (JK): 

JK Total = (                 )                

 = 53296480,8000 
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JK Perlakuan = (
                             

 
)                

= (
                                       

 
)                

= 53296347,6000 

 

JK Galat = 53296480,8000 - 53296347,6000 

  = 133,2000 

 

 

2. Tabel ANNOVA 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 53296347,6000 17765449,2000 2133987,8918 4,07 7,59 

Galat 16 133,2000 8,3250    

Total 19 53296480,8000 17765457,5250    

Keterangan : Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas yoghurt set. 
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UJI BEDA NYATA JUJUR (BNJ) 

SE = √
          

 
 

 = √
      

 
 

= 1,2903 

 

BNJ 1% = 4,78 × 1,2903 

= 6,1679 

 

PERLAKUAN RATA-RATA NOTASI 

P0 122,20 a 

P1 190,60     b 

P2 1081,60         c 

P3 4132,00             d 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Uji Sineresis (%) Yoghurt Set 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-Rata ± 

SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 83,38 83,33 83,36 83,37 83,380 416,81 83,36±0,02 

P1 41,84 41,86 41,84 41,86 41,83 209,23 41,85±0,01 

P2 18,43 18,50 18,34 18,30 18,43 91,98 18,40±0,008 

P3 6,38 6,39 6,42 6,33 6,27 31,80 6,36±0,06 

Total 150,02 150,07 149,95 149,86 149,913 749,82 149,96±0,17 

 

 

1. ANALISIS RAGAM 

Faktor Koreksi (FK) = 
       

   

 

          = 28111,7386 

 

Jumlah Kuadrat (JK): 

JK Total = (                     )             

= 17284,4091 
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JK Perlakuan = (
                                  

 
)             

= (
                                            

 
)                         

 = 17284,3677 

 

JK Galat = 17284,4091 - 17284,3677 

 = 0,0414 

2. TABEL ANNOVA 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 17284,3677 5761,4559 2228806,3060 4,07 7,59 

Galat 16 0,0414 0,0026    

Total 19 17284,4091 5761,4585    

Keterangan : Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis yoghurt set. 
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UJI BEDA NYATA JUJUR (BNJ) 

SE = √
        

 
 

 = √
      

 
 

= 0,0227 

 

BNJ 1% = 4,78 × 0,0227 

 = 0,1087 

 

PERLAKUAN RATA-RATA NOTASI 

P3 6,36 a 

P2 18,40     b 

P1 41,85         c 

P0 83,36            d 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar Keasaman (%) Yoghurt Set 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-Rata ± 

SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 1,42 1,41 1,42 1,40 1,43 7,08 1,42±0,011 

P1 1,32 1,31 1,33 1,34 1,32 6,61 1,32±0,009 

P2 1,20 1,22 1,20 1,21 1,19 6,02 1,20±0,010 

P3 1,07 1,05 1,06 1,09 1,07 5,34 1,07±0,014 

Total 5,01 4,99 5,00 5,04 5,01 25,06 5,01±0,0443 

 

1. ANALISIS RAGAM  

Faktor Koreksi (FK) = 
      

   

 

    

            = 31,3895 

 

Jumlah Kuadrat (JK): 

JK Total = (                   )          

 = 0,3412 
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JK Perlakuan = (
                             

 
)          

         = (
                                      

 
)          

         =  0,3392 

 

JK Galat = 0,3412– 0,3392 

= 0,0020 

 

2. TABEL ANNOVA  

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,3392 0,1131 892,2075 4,07 7,59 

Galat 16 0,0020 0,0001    

Total 19 0,3412 0,1132    

Keterangan : Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar keasaman yoghurt set. 
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UJI BEDA NYATA JUJUR (BNJ) 

SE = √
        

 
 

 = √
      

 
 

= 0,0047 

 

BNJ 1% = 4,78 × 0,0047 

 = 0,0224 

 

PERLAKUAN RATA-RATA NOTASI 

P3 1,07 a 

P2 1,20      b 

P1 1,32          c 

P0 1,42              d 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Statistik Uji Total BAL (CFU/mL) Yoghurt Set 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-Rata ± 

SD U1 U2 U3 U4 U5 

P0 2,43 2,36 2,41 2,38 2,40 11,99 2,40±0,03 

P1 2,95 3,00 3,04 3,04 2,90 14,94 2,99±0,06 

P2 3,15 3,20 3,18 3,23 3,11 15,87 3,17±0,05 

P3 2,60 2,78 2,70 2,64 2,68 13,40 2,68±0,07 

Total 11,13 11,34 11,33 11,30 11,10 56,20 11,24±0,20 

 

1. ANALISIS RAGAM  

Faktor Koreksi (FK) = 
      

   
 

         = 157,9273 

 

Jumlah Kuadrat (JK): 

JK Total = (                   )           

 = 1,7999 
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JK Perlakuan = (
                                 

 
)           

                      = (
                                        

 
)           

                      = 1,7568 

 

JK Galat = 1,7999 - 1,7568 

 = 0,0431 

 

 

2. TABEL ANNOVA 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1,7568 0,5856 217,3463 4,07 7,59 

Galat 16 0,0431 0,0027    

Total 19 1,7999 0,5883    

Keterangan : Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat silang memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap total BAL yoghurt set. 
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UJI BEDA NYATA JUJUR (BNJ) 

SE = √
        

 
 

 = √
      

 
 

= 0,0232 

BNJ 1% = 4,78 × 0,0232 

 = 0,1110 

 

PERLAKUAN RATA-RATA NOTASI 

P0 2,40 a 

P3 2,68      b 

P1 2,99          c 

P2 3,17              d 
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Lampiran 11. Data dan Analisis Perlakuan Terbaik 

Data Nilai Terbaik dan Terjelek dari Masing-masing Variabel dan Perlakuan 

Perlakuan 
Viskositas 

(cP) 

Sineresis 

(%) 

Kadar Keasaman 

(%) 

BAL 

(CFU/mL) 

P0 122,00** 83,36** 1,42** 2,40* 

P1 190,60 41,85 1,32 2,99 

P2 1081,60 18,40 1,20 3,17** 

P3 4132,00** 6,36* 1,07* 2,68 

Keterangan : *   =  nilai terjelek 

  ** =  nilai terbaik 
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Data Nilai Variabel Terpenting oleh Responden 

Responden Viskositas Sineresis Kadar Keasaman Total BAL 

1 4 1 2 3 

2 2 1 3 4 

3 2 1 3 4 

4 2 4 1 3 

5 4 2 3 1 

Jumlah 14 9 12 15 

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

Ranking II IV III I 
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Data Perhitungan Perlakuan Terbaik 

Variabel 
B. 

Variabel 

B. 

Normal 

P0 P1 P2 P3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Viskositas 0,93 0,28 0,00 0,00 0,02 0,00 0,24 0,07 1,00 0,28 

Sineresis 0,60 0,18 1,00 0,18 0,46 0,08 0,16 0,03 0,00 0,00 

Kadar 

Keasaman 
0,80 0,24 1,00 0,24 0,71 0,17 0,37 0,09 0,00 0,00 

Total BAL 1,00 0,30 0,00 0,00 0,65 0,19 1,00 0,30 0,36 0,11 

Total 3,33 1,00  0,42  0,44  0,49*  0,39 

Keterangan : * = Nilai hasil perlakuan terbaik 

 


