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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the 
best concentration of sago flour on yoghurt drink in terms 
of viscosity, water holding capacity, and sineresis. The 
material of this research were fresh milk, yoghurt starter, 
and sago flour. The method used in this research was an 
experimental labolatory using Completely Randomized 
Design (CRD) with five treatments and four replication. 
The treatments were consisted of: P0 (without sago 
flour), P1 (sago flour1%), P2 (sago flour2%), P3 (sago 
flour3 %), P4 (sago flour4%), and sineresis of storage 
time white treatments 1 day (H1), 7 day (H7), and 14 
day. The variables observed were viscosity, water 
holding capacity, and sineresis. Data were Analyzed by 
Analysis of Variance (ANOVA) and continued by 
Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The result of 
this research showed that concentration of sago flour 
gave highly significant difference effects (P<0.01) on 



viscosity, water holding capacity, and sineresis, 
interaction about concentration of sago flour and storage 
time gave highly significant different effect (P>0.01) on 
sineresis. Result showed that there were a addition of 
sago flour 4% was the best for making yoghurt drink as 
the highest value on viscosity was 708.551 cP,  water 
holding capacity 74.547%, and sineresis was 22.596% 
Sugestion of this research was to use 4% sago flourto 
produce a good quality of yoghurt drink. 
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RINGKASAN  

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di 
Labolatorium Teknologi Hasil Ternak, Labolatorium 
Fisiko-kimia Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang, Labolatorium Pangan Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Brawijaya Malang, pada bulan 
April sampai dengan Mei 2015.Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 
sagu terhadap kualitas yoghurt drink ditinjau dari nilai 
viskositas, daya ikat air, dan sineresis serta kemampuan 
penambahan tepung sagu dalam menghasilkan yoghurt 
drink yang baik.  
 Materi penelitian ini adalah yoghurt drink  dengan 
penambahan tepung sagu sebagai bahan penstabil dan 
pengental. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah percobaan labolatorium (experimental laboratory) 
untuk uji viskositas dan daya ikat air, untuk uji sineresis 
menggunakan percobaan Rancangan Acak Lengkap 
(RAL)  pola faktorial dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan, 



faktor kedua pada uji sineresis ini adalah lama 
penyimpanan yoghurt drink pada suhu refrigerator 
pengujian dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada hari 
pertama (H1), hari ke-7 (H7) dan hari ke-14 (H8). 
Perlakuan yang diberikan yaitu tanpa penambahan 
tepung sagu (P0), Penambahan tepung sagu dengan 
kosentrasi 1% (P1); 2% (P2); 3% (P3); dan 4% (P4). 
Variabel yang diamati meliputi viskositas, daya ikat air, 
dan sineresis Data yang diperoleh tersebut diolah dengan 
bantuan Microsoft Exell. Setelah data rata-rata diperoleh, 
dilanjutkan analisis ragam (ANOVA) dan dilanjutkan 
dengan Uji Berjarak Duncen (UJBD) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 
penambahan tepung sagu memberikan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata  (P<0,01) terhadap 
viskositas, daya ikat air, dan sineresis, lama penyimpanan 
pada suhu refrigerator memberikan pengaruh yang 
berbeda sangat nyata terhadap sineresis yoghurt drink 
(P<0,01) sedangkan interaksi antar kedua faktor tersebut 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap sineresis yoghurt drink. Rata-rata viskositas  
pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-masing 
28,564 ± 0,204,  68,283 ± 0,099,  103,16 ± 0,396,   
243,632 ± 0,276 dan  708,551 ± 0,029 cP,  daya ikat air  
23,713 ± 0,214, 36,390 ± 0,450,  39,170 ± 0,335  , 52,367 
± 0,273 dan 74,547 ± 0,254 sineresis  72,549 ± 5,36, 
65,28 ± 1,67, 62,193 ± 1,40, 45,689 ± 1,01, 27,069 ± 
4,56. 



Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut penambahan tepung sagu hingga 
taraf 4% pada yoghurt drink  memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas, daya ikat air, 
dan sineresis. Lama penyimpanan pada suhu refrigerator 
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
terhadap sineresis yoghurt drink (P<0,01) sedangkan 
interaksi antar kedua faktor tersebut memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis 
yoghurt drink. Kosentrasi penambahan tepung sagu 
sebanyak 4% menghasilkan kualitas yoghurt paling baik 
dengan rata-rata nilai viskositas 708,551 cP, daya ikat air 
74,547%, dan sineresis 22,596%. Berdasarkan hasil 
penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian 
lebih lanjut menggunakan tepung sagu dengan 
konsentrasi 4 % dari bobot susu  untuk menghasilkan 
yoghurt drink terbaik dan penelitian lebih lanjut tentang 
pH, Bakteri Asam Laktat (BAL), Total Plate Count 
(TPC) pada hari ke 7, 14 dan 21 hari untuk mengetahui 
daya simpan yoghurt drink. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN   

 

1.1 Latar Belakang  
Susu merupakan bahan pangan asal ternak yang 

mempunyai nutrisi tinggi serta juga merupakan media 
yang baik bagi pertumbuhan mikroba, sehingga susu 
merupakan bahan pangan yang  mudah rusak (Perishable 
Food). Khususnya untuk susu encer dengan kadar bahan 
kering sekitar 8,42%, diperlukan penanganan secara tepat 
agar tidak rusak. Salah satu bentuk pemanfaatan dari susu 
encer yaitu dibuat yoghurt drink. 

Saat ini konsumsi susu di seluruh dunia 
mengalami perkembangan yang sangat pesat, terbukti 
dengan semakin banyaknya industri pengolahan susu 
yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 
Yoghurt merupakan salah satu produk olahan susu, yang 
banyak disukai konsumen karena banyak memiliki 
manfaat khususnya untuk kesehatan manusia. Minimnya 
variasi cara mengkonsumsi dan rasa pada yoghurt, 
menyebabkan yoghurt kurang begitu populer dikalangan 
masyarakat Indonesia dibandingkan dengan susu. 
Persepsi masyarakat dalam cara menikmati yoghurt 
masih sebatas dengan cara diminum. Diversifikasi 
yoghurt menjadi yoghurt drink merupakan salah satu 
pilihan yang dapat ditawarkan kepada konsumen agar 



dapat menikmati yoghurt dengan cara yang berbeda tanpa 
mengurangi manfaatnya. 

Yoghurt merupakan salah satu produk olahan 
susu yang diperoleh dari susu sapi dan diproses melalui 
proses fermentasi dengan penambahan starter organisme 
baik, salah satunya yaitu bakteri asam laktat. Secara 
umum yoghurt terbagi menjadi dua jenis, yang pertama 
adalah yoghurt plain yaitu yoghurt tanpa rasa tambahan 
dan kedua adalah yoghurt drink yaitu yoghurt plain yang 
ditambahkan perasa tambahan buah-buahan seperti rasa 
stroberi, jeruk, ataupun leci. Menurut Legowo, Mulyani 
dan Kusrahayu (2009) nilai gizi yoghurt lebih tinggi 
dibandingkan dengan susu yaitu setiap 100g yoghurt 
mengandung 55 kkl, protein 3,3 g, lemak 2,5 g,  
karbohidrat 4,0 g , kalsium 120mg, fosfor 90mg dan zat 
besi 0,1 mg. 

Selama ini untuk mempertahankan kualitas 
yoghurt drink dalam jangka waktu tertentu dilakukan 
penyimpanan pada suhu refrigerator 5-70C waktu simpan 
yang didapatkan adalah selama 7-14 hari. Penambahan 
salah satu bahan stabilizer alami diperlukan untuk 
mempertahankan kualitas yoghurt drink dengan waktu 
simpan yang lebih lama. Salah satu bahan stabilizer alami 
yang digunakan yaitu tepung sagu. Tamime (2000) 
menyatakan bahwa tujuan utama penambahan bahan 
penstabil pada yoghurt adalah meningkatkan dan 
mempertahankan sifat karakteristik yoghurt yang 
diinginkan, seperti kekentalan, konsistensi, penampakan 
dan rasa yang khas. Peranan utama dari bahan penstabil 



terdiri atas dua tahap, yaitu pertama pengikatan air, dan 
yang kedua meningkatkan kekentalan yoghurt. 

Yoghurt drink merupakan yoghurt yang dibuat 
berdasarkan cara pembuatan stirred yoghurt, tetapi 
gumpalan yang terbentuk dihancurkan hingga berupa 
cairan sebelum dikemas (Legowo, Mulyani dan 
Kusrahayu, 2009). Widodo (2002) menyatakan bahwa 
yoghurt drink bentuknya lebih encer dibandingkan susu 
murni dan kandungan padatan susu lebih rendah. Total 
bahan padat susu yang akan difermentasi berkisar 8-10 
%. Menurut Yildiz (2010) total bahan padat yoghurt 
drink tidak lebih dari 11%. 

Sagu merupakan salah satu tanaman yang 
berasal dari Indonesia. Produksi sagu di Indonesia 
mencapai lebih dari 5 juta ton pertahunnya, namun 
tingkat konsumsi di Indonesia masih 210 ton pertahun, 
pusat dari sagu adalah sekitar Danau Sentani, Kabupaten 
Jayapura dan Papua (Balai Penelitian Bioteknologi 
Perkebunan Indonesia, 2008). Kandungan pati paling 
tinggi terletak pada bagian batang pohon sagu yang 
ditebang pada saat menjelang berbunga. Pati merupakan 
salah satu bentuk utama dari karbohidrat dalam makanan. 
Bentuk pati digunakan untuk menyimpan glukosa dalam 
proses metobolisme. Pati adalah Polisakarida yang 
dibentuk dari sejumlah molekul glukosa dengan ikatan α- 
glikosidik. Pati dapat disebut sebagai karbohidrat 
kompleks (British Nutrition Foundation, 2005). 



Diketahui bahwa penggunaan tepung sagu 
sebagai bahan penstabil yoghurt drink dikarenakan 
kandungan amilopektin yang tinggi sekitar 73%. Granula 
tepung sagu mempunyai daya ikat air sehingga protein 
mampu mengikat air pada kondisi asam yang berakibat 
meningkatnya viskositas dan menurunnya sineresis serta 
terbentuk gel. Penstabil tepung sagu berfungsi sebagai 
pengental dan pengikat lemak, sehingga diharapkan 
yoghurt drink yang ditambahkan tepung sagu  
mempunyai viskositas tinggi meningkatkan daya ikat air, 
menurunkan sineresis dan sineresis yang rendah dapat 
mempertahankan kualitas yoghurt drink dalam jangka 
waktu yang lama dan penggunaan tepung sagu sebagai 
alternatif bahan stabilizer diharapkan mampu 
mempertahankan kualitas yoghurt drink pada 
penyimpanan suhu chilling ditinjau dari daya ikat air, 
viskositas, sineresis awal, sineresis 1 minggu dan 
sineresis 2 minggu. 
 
1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan tepung sagu 
terhadap kualitas yoghurt drink ditinjau dari nilai 
viskositas, daya ikat air, dan sineresis ? 

2. Berapakah kosentarasi tepung sagu yang tepat 
untuk menghasilkan yoghurt drink dengan mutu 
yang baik ? 



 
1.3 Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengetahui pengaruh penambahan tepung sagu 

terhadap kualitas yoghurt drink ditinjau dari nilai 
viskositas, daya ikat air dan sineresis 

2. Mengetahui kosentrasi penambahan tepung sagu 
yang tepat pada pembuatan yoghurt drink.  

 
1.4 Kegunaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan  
bagi berbagai pihak diantaranya adalah: 

1. Sebagai media pada pengembangan ilmu 
pengetahuan dan penelitian semua pihak yang 
terkait dalam penelitian ini. 

2. Sebagai informasi, inovasi, masukan dan 
pertimbangan bagi produsen bahwa penambahan 
tepung sagu terhadap yoghurt drink dapat 
meningkatkan kualitas dari yoghurt drink 

1.5 Kerangka Pikir 
Yoghurt merupakan salah satu hasil fermentasi 

susu yang dibuat dengan penambahan satu kultur atau 
lebih. Kultur starter yang ditambahkan berupa bakteri 
1:1 ataupun kombinasi dari dua bakteri asam laktat 
spesifik, yaitu lactobacillus bulgaricus dan streptococcus 
thermophillus (Elisabeth, 2009). Kedua starter tersebut 
juga bisa dikombinasikan dengan Lactobacillus 
acidophilus (Tamime, 2002) menurut Widodo (2002) 



protein, karbohidrat, lemak dan kalsium pada yoghurt 
lebih mudah dicerna dari pada susu segar, karena pada 
proses fermentasi protein susu terdekomposisi sebagian 
menjadi monopeptida dan asam-asam amino oleh bakteri 
asam laktat. 

Menurut Winarno dan Fernandez (2007) bahan 
tambahan pangan umumnya ditambahkan pada yoghurt 
untuk meningkatkan kualitas, penambahan tersebut 
dimaksudkan untuk memperbaiki warna, cita rasa, 
tekstur, serta meningkatkan mutu. Goncalvez et al. 
(2005) menambahkan bahwa penggunaan bahan 
tambahan pangan memiliki tujuan untuk meningkatkan 
viskositas yoghurt serta memperbaiki tekstur. Menurut 
Alakali et al. (2008) dalam proses pembuatan yoghurt, 
bahan tambahn makanan ditambahkan sebelum proses 
pasteurisasi dengan kosentrasi tertentu. 

Komponen terbesar yang terdapat dalam tepung 
sagu (Metroxylon sp.) adalah pati. Homopolimer yang 
terdiri dari molekul-molekul glukosa melalui ikatan α-
glukosida dengan melepas molekul air. Amilosa 
mempunyai struktur lurus dengan ikatan α-1,4-glukosida, 
sedangkan amilopektin mempunyai struktur lurus dan 
bercabang. Struktur yang lurus dengan ikatan α-1,4-
glukosida dan pada cabangnya mempunyai ikatan α-1,6-
glukosida. Jumlah unit glukosa dalam amilosa sekitar 
25–1.300 α-D-glukosa, sedangkan amilopektin 
mengandung 5.000–40.000 α-D-glukosa. Tepung sagu 
mempunyai 27% amilosa dan 73%  amilopektin. 



Kandungan amilosa tepung sagu adalah 27,4% dan 
72,6%  amilopektin. Pati dalam jaringan tanaman 
mempunyai bentuk granula (butir) pati yang berbeda 
beda, dengan mikroskop jenis pati dapat dibedakan 
karena mempunyai bentuk, ukuran dan letak hilum yang 
unik. Tepung sagu mulai mengalami gelatinisasi pada 
suhu 720C dan berakhir pada suhu 760C.  (British 
Nutrition Foundation, 2005). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis  
1) Diduga penambahan tepung sagu dapat 

meningkatan nilai viskositas dan daya ikat 
air yoghurt drink. 

2) Diduga penambahan tepung sagu dapat 
menurunkan nilai sineresis. 

  



BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Yoghurt 
 Yoghurt adalah minuman sehat yang terbuat dari 
fermentasi susu sapi. Istilah yoghurt berasal dari bahasa 
Turki yang berarti susu asam. Septiana, Kusrahayu, dan 
Legowo (2013) menambahkan bahwa pembuatan yoghurt 
dilakukan dengan cara fermentasi dan penambahan 
bakteri Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 
acidophilus dan Streptococcus thermopillus, yang dapat 
menguraikan gula susu (laktosa) menjadi asam laktat. 
Adanya asam laktat inilah yang menyebabkan yoghurt 
berasa asam. Proses fermentasi menyebabkan kadar 
laktosa dalam yoghurt berkurang, sehingga yoghurt aman 
dikonsumsi oleh orang yang lanjut usia atau yang alergi 
terhadap susu. Yoghurt mememiliki kekentalan dan rasa 
yang khas, sehingga dapat dijadikan produk susu 
alternatif bagi konsumen. 

 Menurut Susilorini dan Sawitri (2008) 
menyatakan bahwa yoghurt merupakan produk olahan 
susu dari hasil fermentasi dua bakteri asam laktat (BAL) 
sebagai starter, yakni Lactobacillus bulgaricus dan 
Streptococcus thermopillus yang hidup bersimbiosis. 
Komposisi yoghurt secara umum adalah protein 4-6%, 
lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, dan 
pH 3,8-4,6. Yoghurt dapat dibuat variasinya sehingga 
produk susu fermentasi dalam bentuk berbeda untuk 



menarik minat konsumen. Beberapa produk yoghurt yang 
dapat dibuat adalah es krim yoghurt dan yogjell. Widodo 
(2002) menyatakan bahwa pada fermentasi susu menjadi 
yoghurt terdapat lima bakteri yang dapat digunakan yaitu 
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, 
Lactobacillus casei, Streptococcus thermophillus, dan 
Lactobacillus bulgaricus. Bakteri Lactobacillus dan 
Bifidobacterium merupakan golongan bakteri yang 
menguntungkan makhluk hidup, yang secara alami 
terdapat pada usus manusia, hidup berdampingan dan 
saling membantu dengan makhluk hidup. Yoghurt atau 
kefir sendiri sering disebut makanan probiotik.  

Yoghurt memiliki manfaat untuk mengurangi 
masalah lactose intolerance serta untuk mencegah 
penyakit saluran pencernaan. Berdasarkan proses 
produksinya yoghurt dibedakan menjadi tiga jenis yakni 
yoghurt set, yoghurt stirred dan yoghurt fluid atau yang 
biasanya lebih dikenal dengan yoghurt drink (Usmiati 
dan Abubakar, 2009). Menurut Wahyudi (2006) yoghurt 
set merupakan produk yang pada saat proses fermentasi 
ditempatkan pada wadah kecil sehingga bentuk 
koagulumnya tidak berubah. 

2.2 Yoghurt Drink 
 Menurut Nilsson, Lyck and Tamime (2006) 
dalam oleh Tamime (2007) menyatakan bahwa yoghurt 
digunakan sebagai bahan dasar pembuatan yoghurt drink. 
Yoghurt drink memiliki variasi yang besar baik dari segi 
komposisi maupun viskositas. Yoghurt drink memiliki 



viskositas yang rendah serta dapat ditingkatkan masa 
simpannya dengan pemanasan produk selanjutnya 
dikemas secara aseptik. Yoghurt drink memiliki tekstur 
cair karena kandungan bahan padatannya lebih rendah 
sehingga dapat langsung diminum (Widodo, 2002). 
Yoghurt drink merupakan yoghurt stirred yang ditambah 
dengan susu dan perasa. Penambahan susu bertujuan 
untuk meningkatkan kekentalan. Perasa yang 
ditambahkan dapat berupa buah maupun sirup. Masa 
simpan yoghurt drink berskisar antara 4-10 hari. Yoghurt 
drink mengandung total padatan tidak lebih dari 11% 
(Yildiz, 2010). 
 
2.3 Bahan Baku Pembuatan Yoghurt 
2.3.1 Susu 
 Susu segar merupakan bahan makanan yang 
bergizi tinggi yang kandungan gizinya lengkap, 
kandungan gizinya lengkap dengan sifat gizi yang mudah 
dicerna dan diserap oleh (SNI, 2011). Menurut Widodo 
(2003) susu merupakan lemak dalam air yang 
didalamnya terkandung beberapa senyawa terlarut. 
Kandungan air pada susu sangat tinggi berkisar 87%, 
laktosa 5%, protein sekitar 3,5%, dan lemak  3-4%, serta 
merupakan sumber kalsium, fosfor dan vitamin A yang 
sangat baik. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan 
protein protein telur dan daging. 

Saleh (2004) bahwa nilai gizi susu yang tinggi 
menyebabkan susu merupakan medium yang sangat 



disukai oleh microorganisme untuk pertumbuhan dan 
perkembangan sehingga dalam waktu yang sangat 
singkat susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak 
ditangani dengan benar. Ditambahkan oleh Erlina dan 
Zuraida (2008) menyatakan Susu merupakan bahan 
makanan yang mudah rusak maka untuk menghindari 
kerusakan perlu adanya penanganan secara khusus. 
Adapun usaha yang dilakukan untuk mencegah 
kerusakan susu adalah dengan jalan mengurangi jumlah 
kuman dan mencegah pertumbuhannya. Standart dari 
susu segar yang diakui secara nasional meliputi berat 
jenis (BJ) pada suhu 27,50C sebesar 1,028, lemak susu 
minimal 2,8% bahan kering tanpa lemak minimal 8,0%, 
harus negatih pada antibiotic, uji alcohol dan uji didih, 
titik beku berkisar antara 0,52 sampai -0,50C, kadar 
protein minimal 2,7%, angka reduktase berkisar dengan 
rentang waktu 2 sampai 5 jam, serta jumlah mikroba 
tidak lebih dari 3x106/ml (Susilorini dan Sawitri, 2007). 
  
2.3.2 Tepung Sagu  
 Komponen yang paling dominan dalam tepung 
sagu adalah pati atau kabohidrat. Pati ini berupa butiran 
atau granula yang berwarna putih mengkilat, tidak 
berbau, dan tidak mempunyai rasa. Granula pati 
mempunyai bentuk dan ukuran yang beraneka ragam 
sesuai dengan sumbernya. Pati sagu berbentuk elips 
lonjong, dan berukuran relatif lebih besar dari pati 
serealia. Pati sagu yang berasal dari hasil ekstraksi 



empulur/batang sagu bebas dari bahan kimiawi, 
merupakan ingredien alami, layak dikonsumsi sebagai 
bagian dari diet tiap hari dan memiliki fungsi tertentu 
dalam metabolisme tubuh (Papilaya, 2009). 
Tabel 1. Sifat pati sagu dan Pati Gandum 
Jenis pati Bentuk 

granula 
Ukuran 
granula 
(µm) 

Kandungan 
amilosa/ 

amilopektin(%) 

Range suhu 
Gelatinisasi 

(0C) 

Sagu Elips 20-60 17/73 60-72 
Gandum Elips 2-35 25/75 52-64 
Sumber : (Richana, 2000) 
 
Tabel 2. Sifat Amilografi Pati Sagu 

Gelatinisasi (0C) Granula pecah viskositas 
Suhu 
(0C) 

Waktu 
(menit) 

    Suhu 
(0C) 

Waktu 
(menit) 

 

67,50    25,00 73,50      29,00  
Sumber : (Richana, 2000)  

Tepung sagu adalah pati yang diperoleh dari 
pengolahan empelur pohon sagu (Metroxylon 
sp.).Tepung sagu merupakan salah satu sumber 
karbohidrat dan mengandung beberapa komponen lain, 
seperti mineral dan fosfor. Jumlah karbohidrat dan 
kandungan kimia dari setiap 100 gram tepung sagu dapat 
dilihat pada Tabel 3. 
  



Tabel 3. Komposisi Kimia Tepung Sagu  
Komponen Jumlah (%) 
Protein(gram) 0,2 
kalori                      355 
Karbohidrat 
(gram) 

94 

Lemak (gram) 0,2 
Air (gram) 14 
Fosfor (mg) 130 
kalsium 10 
Vitamin B1 (mg) 0,01 
Sumber : (Auliah, 2012) 
 
2.3.3 Bahan Pemanis (gula) 

 Gula adalah istilah umum yang sering diartikan 
bagi setiap karbohidrat yang digunakan sebagai pemanis, 
tetapi dalam industri pangan biasanya digunakan untuk 
menyatakan sukrosa, gula yang diperoleh dari bit atau 
tebu. Fungsi gula dalam pembuatan suatu produk pangan 
tidak hanya memberikan rasa manis saja pada produk 
tersebut. Sukrosa dalam produk makanan berfungsi untuk 
memberi rasa manis dan dapat pula sebagai pengawet 
Goff and hartel (2004). Menurut Gianti dan Evanuarini 
(2011) pemberian gula 25% menyebabkan aktifitas air 
dalam susu fermentasi akan berkurang, sehingga akan 
menyebabkan peningkatan viskositas. Menurut Tamime 
and Robinson (2000) penambahan gula dilakukan pada 
tahap sesudah fermentasi dan sebelum proses pemanasan 



untuk meningkatkan daya simpan yoghurt drink. Metode 
tersebut menjadikan aktivitas kultur starter tidak 
terpengaruh dengan adanya gula di dalam susu. 

 
2.3.4. Bakteri Starter 
 Kultur starter yoghurt mempunyai peranan 
penting dalam proses fermentasi susu. Komposisi starter 
harus terdiri dari bakteri termofilik dan mesofilik. 
Lactobacillus bulgaricus dan streptococcus thermopillus 
telah banyak digunakan sebagai starter dengan suhu 
optimum 38-420C dan perbandingan jumlah starter 
dengan rentang 1:1 sampai 2:3 (Shaker, Jumah dan Abu 
Jdayil, 2000). 
 Selama inkubasi terjadi simbiosis antara kedua 
jenis bakteri dan streptococcus thermopillus akan 
berkembang terlebih dahulu mengawali pembentukan 
asam laktat melalui fermentasi laktosa. Pertumbuhan 
tersebut berlangsung hingga mencapai pH 5,5 Khan and 
Rehmen (2008). Aktifitas enzim proteolitik dari 
Lactobacillus bulgaricus menyebabkan terurainya 
protein susu yang menghasilkan asam-asam amino dan 
peptida-peptidanya yang akan menstimulasi pertumbuhan 
bakteri. streptococcus thermopillus dan Lactobacillus 
bulgaricus juga akan menguraikan lemak dan 
menghasilkan asam-asam lemak untuk memberikan 
flavor khas pada produk akhir yoghurt (Paskov, 2010). 
 
 



2.4 Proses Pembuatan Yoghurt Drink 
2.4.1 Persiapan Bahan 
 Sugiono dan Mahendra (2004) menyatakan 
bahwa persiapan bahan meliputi pengaturan kandungan 
bahan padatan atau bahan kering, kandungan lemak susu 
dan pasteurisasi. Bahan-bahan yang digunakan dalam 
pembuatan yoghurt terdiri dari bahan baku, bahan 
tambahan  dan bibit atau starter. Widodo (2002) 
menambahkan bahwa bahan baku yoghurt dapat berupa 
susu murni, susu skim. Susu bubuk tanpa lemak, susu 
yang sebagian lemaknya telah dihilangkan atau campuran 
dari beberapa jenis susu tersebut, susu dipekatkan dulu 
dengan cara pemanasan atau ditambahkan susu skim 
bubuk sebelum digunakan.  
 
2.4.2 Pasteurisasi Dan Persiapan Bibit 

Suwito (2010) menjelaskan bahwa pasteurisasi 
merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan 
untuk mematikan bakteri pathogen dalam kurun suhu dan 
waktu tertentu agar komposisi susu tidak banyak yang 
hilang, namunn bakteri yang berspora masih tahan hidup. 
Pasteurisasi dilakukan agar tidak merubah komposisi 
susu sehingga komposisinya masih setara susu segar. 
Pasteurisasi merupakan proses thermal yang diberikan 
pada bahan pangan pada suhu dibawah 1000C dengan 
tujuan membunuh mikroba vegetatif tertentu seperti 
mikroba pathogen serta inaktivasi enzim. Metode 
pasteurisasi ada dua yaitu LTLT (Low Temperature Long 



Time) dan HTST (High Temperature Short Time). LTLT 
dilakukan pemanasan pada suhu 630C selama 30 menit 
sedangkan HTST dilakukan pemanasan 79,440C selama 
25 detik (Estiasih dan Ahmadi, 2009). Pasteurisasi adalah 
proses pemanasan susu pada suhu 620C selama 30 menit 
atau pada suhu 720C selama 15 detik yang segera diikuti 
dengan proses pendinginan (Saleh, 2004). Susu segar 
yang akan dibuat yoghurt dipasteurisasi lebih dahulu 
dengan tujuan mengurangi kadar air susu serta agar 
diperoleh yoghurt dengan tekstur yang kompak (Winarno 
dan Fernandez, 2007). 

 
2.4.3 Inokulasi Susu Dengan Bibit   

Pembuatan bibit untuk yoghurt dilakukan secara 
bertahap. pertama lactobacillus bulgaricus  maupun 
streptococcus thermophillus masing-masing dibiakkan 
dalam susu secara terpisah, kemudian biakan campuran 
bila telah siap digunakan. Pencampuran inokulum secara 
langsung akan menyebabkan satu bibit sering dominan 
dan menekan pertumbuhan bibit lainnya kultur harus 
dipindahkan kedalam medium (susu) yang baru secara 
berkala atau kultur tersebut dicampur susu dan dikering 
bekukan untuk mempertahankan persediaan masing-
masing biakan. Perbandingan yang sesuai antara jumblah 
lactobacillus bulgaricus dan streptoccus thermopillus 
adalah 1:1 Legowo, mulyani dan kusrahayu (2009). 
Sunarlim, Setiyanto dan Poeloengan (2007) 
menambhakan bahwa bakteri L. bulgaricus dan S. 



thermophillus merombak gula susu alami dan 
melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. Keasaman 
yang meningkat menyebabkan protein untuk membuat 
susu menjadi menggumpal. 
 
2.4.4 Fermentasi (Inkubasi)  

Fermentasi dilakukan pada suhu 40-450C yang 
merupakan suhu optimum bagi pertumbuhan jenis bakteri 
Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 
bulgaricus. Suhu fermentasi dapat berpengaruh terhadap 
karakteristik gel yoghurt. Suhu fermentasi yang lebih 
rendah (400C) akan berakibat pada proses pembentukan 
gel yoghurt menjadi lebih lama, akan tetapi manfaat 
positif, dimana yoghurt lebih mantap dan kental, gel 
yoghurt sedikit mengalami sineresis, kurang kental saat 
diaduk pada proses pendinginan. Sebaliknya suhu 
fermentasi yang tinggi menjadikan jaringan gel yoghurt  
lebih mudah disusun kembali yang mengakibatkan 
pemisahan whey yang lebih besar Tamime and Robinson 
(2007). Menurut Winarno dan Fernandez (2007) 
fermentasi harus dilakukan pada wadah yang tertutup 
rapat. Selanjutnya pada proses ini susu perlahan akan 
menggumpal karena adanya koagulasi kasein dan rasa 
susu berangsur menjadi asam akibat perubahan laktosa 
menjadi asam laktat. 

 
 
 



2.5  Kualitas Yoghurt Drink 
2.5.1 Viskositas 
 Viskositas atau kekentalan merupakan suatu 
hambatan yang menahan zat cair, secara molekuler 
disebabkan oleh gerakan acak dan gerakan berpindah dari 
suatu lapisan kelapisan dalam zat cair dan resultan dari 
gerakan-gerakan tersebut menghasilkan hambatan. 
Kekentalan dapat diukur secara absolute atau relative. 
Unit absolut mempunyai satuan poise, sedangkan yang 
relatif. Unit absolut mempunyai satuan poise, sedangkan 
yang relatif  didasarkan atas besarnya volume yang relatif 
didasarkan atas besarnya volume yang dapat mengalir 
pada waktu tertentu dan dalam keadaan yang ditentukan. 
Faktor- faktor yang mempengaruhi viskositas adalah 
suhu, kosentrasi larutan, berat molekul larutan, tekanan 
dan bahkan pelarut (Sumardikan, 2007). Semakin tinggi 
viskositas yoghurt, semakin tinggi pula mutunya 
peningkatan total padatan susu yang akan dibuat yoghurt 
dengan penambahan 2,0-3,5% padatan tanpa lemak akan 
meningkatan keteguhan, viskositas, tekstur dan bentuk 
yoghurt yang dihasilkan serta meningkatan nilai gizinya 
(Husna, 2000). 

Goncalves et al. (2005) menyatakan bahwa 
viskositas susu berkisar antara 1, 5075 sampai 1,7085 cP, 
peningkatan viskositas susu dikarenakan terjadinya 
penggumpalan protein susu (kasein) yang tidak stabil 
pada pH dibawah 4,6 Hetmatyer et al. (2012) 
menambahkan bahwa viskositas atau kekentalan ialah 



suatu hambatan yang mampu menahan zat cair,  sacara 
molekuler disebabkan oleh gerakan acak dan gerakan 
berbindah dari satu lapisan ke lapisan lain. 
 
2.5.2 Daya Ikat Air  
  Sampai sekarang belum diperoleh suatu istilah 
yang tepat untuk air yang terdapat dalam bahan makanan. 
Istilah yang umumnya dipakai hingga sekarang ini adalah 
“air terikat”. Kata air terikat ini didefinisikan sebagai 
suatu sistem yang mencangkup air yang memiliki 
keterikatan berbeda-beda dalam bahan pangan. Daya ikat 
air pada bahan pangan di defenisikan sebagai 
kemampuan struktur tiga dimensi untuk mengikat air dan 
menahan molekul air melalui  proses adsorpsi.  
Kemampuan untuk mengikat air banyak berpengaruh 
pada sifat fungsional, daya ikat air serta sineresis, 
pengikatan air dipengaruhi oleh kesentrasi protein, pH, 
kekuatan ionik, temperature, keberadaan komponen lain 
pada bahan pangan seperti hidrofilik polisakaradi, lemak 
dan garam, perlakuan panas, serta kondisi penyimpanan 
(Winarno, 2002).  
 Manab (2008) kemampuan daya ikat air yoghurt 
banyak dipengaruhi oleh kondisi misel kasein terutama 
sifat hidrasinya. Misel kasein mempunyai sifat hidrasi 
yang cukup tinggi dibandingkan dengan protein globuler 
lainnya, karena misel kasein mempunyai struktur yang 
agak porous. Tingginya volume kasein menunjukkan 
suatu struktur seperti spon yang longgar dengan jumblah 



air interstitial dalam jumlah banyak dan gugus hidrofilik 
pada permukaan misel kasein yang sangat terhidrasi.  
 
2.5.3 Sineresis 
 Sineresis merupakan rembesan air yang keluar 
akibat menurunnya kemampuan jaringan protein untuk 
mengikat air. Pemanasan susu membentuk kasein baru 
dengan daya ikat air yang lebih rendah, sehingga 
meningkatkan nilai sineresis. Gangguan fisik tertentu 
misalnya intensitas pengadukan yang terlalu tinggi juga 
dapat menyebabkan sineresis. Ikatan hydrogen antara 
molekul air dan molekul protein yang melemah karena 
lingkungan yang asam akan menyebabkan pori-pori 
diantara molekul kasein melonggar dan dapat dilalui oleh 
molekul air yang mulanya terikat protein (Kalab, 2000). 
Faktor- faktor yang mempengaruhi sineres yoghurt, 
antara lain ialah, keasaman, pH, dan daya ikat air. 
Sineresis yoghurt juga dipengaruhi oleh kandungan 
protein bahan baku dan bahan tambahan (Sawitri dkk, 
2008). 
 Kestabilan yoghurt dilihat dari tidak terjadinya 
kerusakan yoghurt berupa wheying off atau terjadi 
sineresis. Gumpalan terlihat memisah dari yoghurt secara 
keseluruhan. Kerusakan yoghurt dapat dicegah dengan 
cara meningkatkan bahan kering tanpa lemak dan 
penambahan bahan penstabil. Sineresis menunjukkan 
kemampuan gel dalam menahan air selam penyimpanan.  
Sineresis pada yoghurt dinyatakan sebagai persentase 



dari jumlah cairan yang terpisah terhadap jumlah yoghurt 
(Darmajan, 2011). Sineresis merupakan salah satu 
indikator akibat tidak sempurnanya proses fermentasi 
oleh bakteri. Upaya pencegahan terhadap terjadinya 
sineresis dapat dilakuin antara lain dengan menambahkan 
bahan penstabil, suhu inkubasi kurang dari 420C, proses 
pengasaman dilakukan sampai pH mencapai 4,4, 
pendinginan yang cukup, meningkatkan kandungan 
bahan padatan atau kandungan lemak (Suryono, 2005). 
 

 

  



BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian  
1. lokasi dari  penelitian ini adalah : 

a) Rumah Yoghurt Kota Batu  untuk pembuatan 
yoghurt drink   

b) Labolatorium Fisiko-Kimia Bagian Teknologi 
Hasil Ternak Fakultas Peternakan    Universitas 
Brawijaya Malang untuk uji daya ikat air, 
sineresis  

c) Labolatorium Pengujian Mutu dan Keamanan 
Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 
Fakultas Teknologi Pertanian  universitas 
Brawijaya malang untuk uji Viskositas  

2. Waktu penelitian: April sampai Mei 2015 

3.2  Materi Penelitian  
Materi penelitian adalah yoghurt drink yang 

terbuat dari bahan susu yang diperoleh dari Koperasi 
Mitra Bakti Makmur dengan BJ 1,027, starter 
(lactobacillus bulgaricus, lactobacillus thermophillus, 
dan Lactobacillus acidopilus) yang diperoleh dari Rumah 
Yoghurt Batu , gula , dan tepung sagu. Sedangkan 
peralatan dan bahan yang digunakan penelitian ini antara 
lain : 
1. Peralatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah : 



a) Peralatan Pembuatan yoghurt drink  antara lain: 
Panci pasteurisasi stainlees steel , spatula, 
kompor, thermometer, timbangan digital merk 
ACIS, toples, kertas label, gelas ukur (100 ml 
), cup yoghurt drink 

b) Peralatan yang digunakan untuk analisis data 
adalah : 

• Uji viskositas : beaker glass, viscometer 
Merk Brookfield DVII+ Pro. 

• Uji daya ikat air : sentrifugator merk 
HERAEUS, tabung sentrifus merk pyrex, 
pipet volum merk iwaki dan timbangan 
analitik 

• Uji sineresis :centrifuge, tabung 
centrifuge, timbangan digital, gelas ukur 
dan pipet 

3.3 Metode Penelitian  
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah percobaan labolatorium (experimental 
labolatorium ) menggunakan percobaan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) untuk uji viskositas dan daya ikat air, 
untuk uji sineresis menggunakan percobaan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL)  pola faktorial dengan 5 perlakuan 
dan 4 ulangan, faktor kedua pada uji sineresis ini adalah 
lama penyimpanan yoghurt drink pada suhu refrigerator 
pengujian dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada hari 
pertama (H1), hari ke-7 (H7) dan hari ke-14 (H8). 



Penentuan persentase perlakuan didasarkan atas hasil 
penelitian pendahuluan Penambahan stabilizer tepung 
sagu 4% dari tahap kedua dan ketiga, dengan lama 
inkubasi 48 jam menunjukkan mutu yoghurt yang 
dikehendaki yaitu tidak mengalami sineresis dalam kurun 
waktu satu minggu pengamatan. Sebagai pertimbangan 
penambahan tepung sagu sebesar 4% menunjukkan hasil 
yang cukup kental maka perlakuan yang digunakan 
adalah sebagai berikut: 

P0 = tanpa penambahan tepung sagu tanpa 
penambahan  

P1 = penambahan tepung sagu sebanyak 1% dari 
volume susu  

 P2 = penambahan tepung sagu sebanyak 2% dari 
volume susu 

 P3 = penambahan tepung sagu sebanyak 3% dari 
volume susu 

 P4 = penambahan tepung sagu sebanyak 4% dari 
volume susu 

 

 

 



Table 4. Formula Yoghurt set sebagai bahan dasar 
yoghurt drink 
Bahan 
yoghurt 
set  

% komposisi 
P0 P1 P2 P3 P4 

Susu (ml)  1000 1000 1000 1000 1000 
Starter 
(ml) 

2 20 20 20 20 20 

Tepung 
sagu (g) 

Sesuai 
perlakuan 

0 10 20 30 40 

Total  100 1020 1030 1040 1050 1060 

 
3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah 
viskositas, daya ikat air, dan sineresis. Analisis yoghurt 
drink  meliputi: 

1. Prosedur pengujian viskositas dapat dilakukan 
dengan menggunakan  metode modifikasi 
(Brookfield Engineering Labolatories, Stoughton, 
MA, USA). 

2. Prosedur pengujian daya ikat air dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode modifikasi  
Guzman-Gonzales, Morais, Ramos and Amigo 
(1999) dalam  Stijepic (2013). 

3. Prosedur pengujian sineresis  dapat dilakukan 
dengan menggunakan metode modifikasi  Putri, 
Rouf dan Purwani (2013). 

3.5  Analisis Data  



 Data yang diperoleh dari pengujian viskositas, 
daya ikat air, dan sineresis dihitung dengan analisis 
ragam  (ANOVA),  dengan bantuan program Microsoft 
Excel. Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau 
signifikan maka dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan 
(UJBD) (Hanafiah, 2012). 
 
3.6  Batasan Istilah  
Bakteri asam    
laktat 

: Jenis bakteri yang mampu memproduksi asam laktat
metabolit lain yang bersifat antibakteri 

Yoghurt drink : Adalah yoghurt bentuknya cair sama seperti susu cair dapat 
langsung diminum 

Sineresis : Sineresis adalah pemisahan cairan yang mempunyai bobot
molekul rendah (whey) pada permukaan gel karena 
menurunnya kemampuan jaringan protein untuk mengikat air

Viskositas : Merupakan hambatan yang menahan aliran zat cair secara 
molekuler karena akibat dari gerakan acak dari molekul yang 
berpindah 

Daya ikat air  : Parameter yang menunjukkan tingkat kemampuan mengikat 
air dalam yoghurt yang diinterprestasikan dengan berat 
padatan dibagi berat sampel dikali 100% 

Bakteri Starter : Bakteri yang digunakan selama proses fermentasi dalam 
pembuatan yoghurt, dimana yang digunakan adalah bakteri 
yang menghasilkan asam laktat 

 
 
 

  



3.7  Prosedur Penelitian 
3.7.1 Pembuatan Yoghurt Set 
 Prosedur pembuatan yoghurt set mengikuti 
metode modifikasi Ginting dan Pasaribu (2005) sebagai 
berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Pembuatan Yoghurt Set 

Susu + Tepung sagu 

( 1%, 2%, 3%, 4%) 

Pasteurisasi 720C dipertahankan  
15 detik 

Pendinginan sampai suhu 400C 

Inkubasi starter 2% 

Pemeraman 48 jam 

Yoghurt  set 



3.7.2 Pembuatan Yoghurt Drink 
 Prosedur pembuatan yoghurt drink mengikuti 
metode modifikasi  Nilsson, Lyck dan Tamime (2006) 
Production of Drinking Products dalam Tamime (2006) 
Fermented Milks sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pembuatan Yoghurt Drink 

Yoghurt Set 

Penambahan 15% gula dan 
50% air dari total bahan 

Dicampur hingga merata 

Yoghurt  drink 

Pengemasan  

Didinginkan dalam 
baskom berisi air es 

Pengujian: 

• Daya ikat air 

• Viskositas 

• Sineresis  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dan analisi ragam viskositas, daya ikat air, 
dan sineresis yoghurt drink yang selengkapnya terdapat 
pada lampiran 4, 5, dan 6. Rata-rata viskositas dan daya 
ikat air  yoghurt drink pada masing-masing perlakuan 
dan hasil Uji berjarak Ganda Duncan (UJBD) 1% 
ditampilkan pada Tabel 5. Sedangkan untuk rata-rata 
sineresis ditampilkan pada Tabel 6. Diketahui bahwa 
penambahan tepung sagu dengan tingkat kosentrasi yang 
berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata ( P<0,01 ) terhadap viskositas, daya ikat air, dan 
sineresis, lama penyimpanan pada suhu refrigerator 
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
terhadap sineresis yoghurt drink (P<0,01) sedangkan 
interaksi antar kedua faktor tersebut memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis 
yoghurt drink. 
Tabel 5. Rata-Rata Hasil Penelitian Pengaruh 
Penambahan Tepung sagu Terhadap Kualitas Yoghurt 
Drink  

Perlakuan Rata-rata viskositas (cP) ± SD Rata-rata daya ikat 
air (%) ± SD 

P0 28,5636  ±  0,204a 23,713    ± 0,214a 

P1 68,2825  ±  0,099b 36,390    ± 0,450b 

P2 103,160  ±  0,396c 39,170    ± 0,335c 

P3 243,632  ±  0,276d 52,367    ± 0,273d 

P4 708,551  ±  0,029e 74,547    ± 0,254e 



Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukan perbedaan pengaruh    yang 
sangat nyata (P<0,01) 

 
 Perlakuan P0 tanpa penambahan tepung sagu, P1 dengan 

penambahan tepung sagu sebanyak 1% dari volume susu, 
P2 dengan penambahan tepung sagu sebanyak 2% dari 
volume susu, P3 dengan penambahan tepung sagu 
sebanyak 3% dari volume susu, P4 dengan penambahan 
tepung sagu sebanyak 4% dari volume susu. 
 
4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Sagu Terhadap 

Viskositas   
 Hasil analis ragam menunjukan bahwa tingkat 
penambahan tepung sagu dengan kosentrasi tanpa 
penambahan, 1%, 2%, 3%, 4%. Memberikan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas 
yoghurt drink. Data dan analisis ragam dapat dilihat pada 
Lampiran 4. Nilai rata-rata viskositas yoghurt drink dan 
hasil uji UJBD disajikan pada Table 5. 

Data Tabel 5 menunjukan bahwa semakin 
bertambah kosentrasi penambahan tepung sagu hingga 
tingkat penambahan 4%, maka viskositas semakin 
meningkat dengan meningkatnya perlakuan (0%, 1%, 
2%, 3%, 4%), hal ini menerima hipotetis 1. Diduga 
penambahan tepung sagu dapat meningkatkan nilai 
viskositas dan daya ikat air yoghurt drink. Menurut 
Shaker, Jumlah, and Abu-jdayil (2000) Peningkatan 



jumlah total solid susu akan meningkatkan viskositas 
yoghurt dan berpengaruh nyata terhadap pembentukan 
gel pada proses fermentasi. 
 Hasil uji UJBD 1%  pada Tabel 5 menunjukan 
bahwa viskositas yoghurt drink yang dihasilakan pada 
perlakuan P4 memberikan perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata ( P<0,01) terhadap perlakuan P1, P2, dan 
P3. Hal ini menunjukan bahwa penambahan tepung sagu 
yang berbeda pada masing-masing perlakuan akan 
menimbulkan kekentalan yang berbeda pula. 
Penambahan tepung sagu hingga kosentrasi 4% akan 
semakin meningkatkan viskositas produk, karena air 
bebas terikat oleh bahan penstabil yang ada pada tepung 
sagu. Faktor lain yang diduga menjadi penyebab 
perbedaan antar perlakuan yaitu semakin banyak 
kosentrasi tepung sagu yang ditambahkan, maka gaya 
gesekan antar molekul semakin sulit. Harjiyanti, 
Mulyani, dan Pramono (2013) menjelaskan bahwa 
bersarnya viskositas dapat dipakai sebagai indeks 
jumblah zat padat maka viskositas yang terdapat dalam 
cairan semakin besar. 
 Tabel 5 menunjukan bahwa hasil rata-rata 
viskositas semakin meningkat seiring meningkatnya 
perlakuan. Nilai viskositas tertinggi didapatkan pada 
perlakuan penambahan tepung sagu 4% dari total susu  
dengan perlakuan  (P4) dengan nilai rata-rata yaitu 
708,551  ±  0,029 cP, perlakuan P0 dengan nilai rata- rata 
28,5636  ±  0,204 cP menghasilkan rata- rata yang lebih 



kecil dibandingakan dengan perlakuan P1, P2, P3, P4, 
karena tidak mendapatkan penambahan tepung sagu, 
semakin banyak kosentrasi yang ditambahkan semakin 
tinggi juga nilai viskositasnya, Penambahan penstabil 
pada konsentrasi yang berbeda menghasilkan tingkat 
viskositas yoghurt yang berbeda. Hal ini disebabkan 
perbedaan penyerapan dan daya ikat air. Hal ini 
menunjukan bahwa masing-masing perlakuan 
menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata pada 
nilai rata-rata viskositas yoghurt drink. Hal ini sesuai 
penelitian Rauf dan Sarbini (2012),  menyatakan bahwa 
makin tinggi konsentrasi penstabil maka makin tinggi 
viskositasnya. Hal ini sesuai laporan Alakali dkk (2008), 
menyatakan bahwa makin tinggi konsentrasi bahan 
penstabil, semakin tinggi viskositasnya 

Fungsi penambahan tepung sagu ialah sebagai 
pengental dan penstabil dalam yoghurt drink, semakin 
banyak tepung sagu yang ditambahkan akan 
menyebabkan semakin besar jumlah air yang diserap dan 
diikat sehingga keadaan gel menjadi lebih kuat dan 
viskositasnya meningkat, banyak faktor yang 
mempengaruhi tinggi rendahnya nilai viskositas (cP) 
salah satunya adalah suhu tinggi menyebabkan nilai 
viskositas produk menjadi semakin rendah dan sebaiknya 
suhu yang rendah akan meningkatkan viskositas produk 
yoghurt. Manab (2008) menjelaskan bahwa suhu rendah 
akan menyebabkan kenaikan viskositas suhu karena 
terjadi clumping (gumpalan) dari globula-globula lemak. 



Menurut Tamime dan Robinson (2000), tidak adanya 
penambahan bahan penstabil pada yoghurt akan 
menurunkan kemampuan penyerapan air pada yoghurt 
sehingga akan menurunkan viskositas pada yoghurt. 

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 
rata-rata viskositas yoghurt drink dengan penambahan 
tepung sagu sebagai penstabil adalah 28,5636 cP hingga 
708,551 cP. Standart viskositas yoghurt drink sendiri 
belum ada akan tetapi rata-rata viskositas pada penelitian 
ini secara umum lebih tinggi bila dibandingkan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Setianto, Pramono dan 
Mulyani (2014) tentang  yoghurt drink dengan berbagai 
penstabil memiliki rata-rata viskositas 56,36-73,48 cP.  
Tidak sesuai dengan pendapat Winarno dan Fernandez 
(2007) bahwa produk fermentasi yang mengacu pada 
yoghurt mempunyai viskositas antara 8,28-13,00 cP. Hal  
ini mungkin disebabkan karena kondisi pH yang asam. 
Nilai pH dapat menurunkan kelarutan kasein, sehingga 
terjadi interaksi hidrofobik antara misel kasein 
membentuk struktur dan konsistensi yoghurt drink yang 
menyebabkan yoghurt drink makin kental sehingga 
viskositas naik. Hal ini sesuai dengan pendapat Manab 
(2008) yang menyatakan bahwa pada pH mendekati 4,6, 
kelarutan kasein sudah hilang sehingga terjadi interaksi 
hidrofobik antara misel kasein membentuk struktur dan 
konsistensi utama yoghurt. Proses tersebut dapat 
mempengaruhi sifat fisik dari yoghurt diantaranya adalah 
teksture, viskositas, daya ikat air dan sineresis . 



 
4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Sagu Terhadap 

Daya Ikat Air Yoghurt Drink  
Hasil analis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung sagu dengan kosentrasi 1%, 2%, 3%, 
4% memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap daya ikat air yoghurt drink.  Data dan 
analisis ragam dapat dilihat pada Lampiran 5. Nilai rata-
rata daya ikat air yoghurt drink  dan hasil Uji Jarak 
Berganda Duncan disajikan pada Tabel 5. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 
pada Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin bertambah 
kosentrasi tepung sagu hingga tingkat penambahan 4%, 
nilai daya ikat air yang dihasilkan meningkat. Perubahan 
daya ikat air yang semakin meningkat seiring 
meningkatnya perlakuan (0%, 1%, 2%, 3%, 4%) diduga 
berhubungan  dengan sineresis dan pH yoghurt drink,  
penambahan tepung sagu mengakibatkan sineresis 
produk menurun. Peningkatan nilai daya ikat air yang 
telah didapat juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
keasaman dan pH serta sineresis dan bahan-bahan yang 
digunakan pada proses pembuatan yoghurt drink. Abas, 
khalil dan Hussin (2010) berpendapat bahwa pH 
mempengaruhi jumlah air yang tergabung melalui 
pengaruhnya terhadap muatan pada protein, sehingga 
pada pH titik isoelektik kemampuan pengikatan air akan 
menurun, karena meningkatnya daya tarik antar molekul 
protein. Radi dkk (2009), melaporkan bahwa sineresis 



yoghurt dipengaruhi oleh penambahan konsentrasi 
penstabil, ditimbulkan oleh kapasitas daya ikat air yang 
tinggi sehingga dapat menurunkan sineresis. Widyastuti, 
Radiati dan Purwanto (2007) menyatakan bahwa gelatin 
sebagai bahan penstabil juga dapat meningkatan daya 
ikat air yoghurt dengan cara mencegah terjadinya ikatan 
hidrogen antara molekul air dan asam laktat, serta 
memicu terjadinya perubahan muatan ion kasein dan 
mempertahankan ikatan antar molekul protein. Menurut 
Maulidya (2007), penambahan bahan penstabil akan 
mengganggu aktivitas L. bulgaricus dan S.thermophillus 
dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga 
pH yoghurt lebih tinggi. 

Berdasarkan data pada Tabel 5 menunjukkan 
bahwa  hasil rata-rata daya ikat air semakin meningkat 
seiring meningkatnya perlakuan. Nilai daya ikat air 
didapatkan pada perlakuan penambahan tepung sagu  4% 
(P4) yaitu 74,547±0,254e  cP semakin tinggi penambahan 
tepung sagu dalam yoghurt drink  maka rata-rata daya 
ikat air yang dihasilkan juga semakin tinggi. Tabel 5 
diatas menunjukkan bahwa rata-rata daya ikat air 
tertinggi adalah pada perlakuan P4 (4 % tepung sagu ) 
dengan rata-rata daya ikat air 74,547 ± 0,254e dan rata-
rata daya ikat air terendah adalah pada perlakuan P0 
(tanpa penambahan) dengan rata-rata daya ikat air 23,713 
± 0,214a cP. Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata 
yang lebih kecil dibandingkan dengan perlakuan P1, P2, 
P3 dan P4 karena tidak mendapat penambahan tepung 



sagu. Rata-rata daya ikat air pada perlakuan P4 memiliki 
nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan P0, P1, P2 dan P3  karena perlakuan P4 
memiliki tingkat penambahan tepung sagu paling tinggi. 
Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan 
menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata pada 
nilai rata-rata daya ikat air. Peningkatan daya ikat air 
dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan tepung sagu 
pada yoghurt drink, tepung sagu berfungsi sebagai 
stabilizer dan emulsifier agar produk yang dihasilkan 
dapat stabil dan homogen terhadap makanan dan 
minuma. Sawitri, Manab dan Palupi (2008) menyatakan 
bahwa penambahan bahan penstabil; misalnya gelatin, 
dapat menghambat ikatan hidrogen antara molekul kasein 
dan molekul asam laktat dan mempertahankan 
pengikatan molekul air oleh molekul protein. 
Penambahan gelatin sebagai bahan penstabil dapat 
meningkatkan daya ikat air yoghurt dengan cara 
mempengaruhi muatan ion kasein. Menurut Decker 
(2001), molekul kasein mengalami perubahan muatan ion 
dari negatif ke positif karena berinteraksi dengan gelatin 
pada saat pH yogurt mencapai titik isoelektrik kasein 
sehingga kasein dan asam laktat tidak dapat saling 
berikatan karena memiliki muatan ion yang sama.  

Penggunaan tepung sagu sebagai bahan penstabil 
yoghurt dikarenakan kandungan amilopektin yang tinggi 
sekitar 73%. Granula tepung sagu mempunyai daya ikat 
air sehingga protein mampu mengikat air pada kondisi 



asam yang berakibat meningkatnya viskositas dan 
menurunnya sineresis serta terbentuk gel. Penstabil 
tepung sagu berfungsi sebagai pengental dan pengikat 
lemak, sehingga yoghurt drink yang dibuat dari 
penambahan tepung sagu mempunyai viskositas tinggi 
dan sineresis yang rendah 

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan 
rata-rata daya ikat air yoghurt drink dengan penambahan 
tepung sagu sebagai penstabil adalah 23,713 % hingga 
74,547 %. Standart daya ikat air sendiri belum ada, akan 
tetapi rata-rata penelitian ini secara umum lebih rendah 
bila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan 
Sawitri dkk (2008) tentang yoghurt drink dengan 
penstabil yang digunakan adalah gelatin dengan 
kosentrasi penambahan 0,2-0,6%  memiliki rata-rata daya 
ikat air 41,645 - 71,596 %. Peningkatan daya ikat air juga 
berbanding lurus dengan viskositas dan total padatan, 
viskositas pada penelitian ini memiliki nilai yang 
semakin tinggi sehingga menyebabkan daya ikat air juga 
meningkat.  

 
4.3 Pengaruh Penambahan Tepung sagu Terhadap 

Sineresis Selama Penyimpanan pada Suhu 
Refigerator ( 4-70C) 

 Hasil analisi ragam (Lampiran 6) menunjukkan 
bahwa dengan adanya penambahan tepung sagu pada 
penelitian ini mampu memberikan pengaruh yang 
berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis yoghurt 



drink, lama penyimpana pada suhu refrigerator 
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 
terhadap sineresis yoghurt drink (P<0,01) sedangkan 
interaksi antar kedua faktor tersebut memberikan 
pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis 
yoghurt drink dengan penambahan tepung sagu berbagai 
perlakuan dan waktu simpan yang berbeda disajikan pada 
Tabel 6. 
Tabel 6. Rata-Rata Nilai Sineresis Pada Berbagai Tingkat 
Perlakuan dan Waktu Simpan  
 
 H1 H7 H14 Rata-rata 

P0 66,444 74,700 76,504 72,549e ±  5,36 
P1 63,561 65,426 66,853 65,28 d  ±  1,67 
P2 60,725 62,320 63,534 62,193c  ±  1,40 
P3 44,731 45,591 46,745 45,689b ±  1,01 
P4 22,596 28,716 31,515 27,069a  ±  4,56 

Rata-
rata 

51,61 a ±   
2,85 

55,350 b ± 
6,44 

57,030c  ±  
6,37 

 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
 

Data pada Tabel 6  menunjukkan bahwa semakin 
bertambah kosentrasi penambahan tepung sagu hingga 
penambahan 4%, maka akan menurunkan sineresis, hal 
ini menerima hipotesis 2. Semakin turunnya sineresis 
yoghurt dengan meningkatnya perlakuan diduga karena 
jumblah padatan yang semakin tinggi akibat penambahan 
tepung sagu. Sineresis merupakan akibat dari 
menurunnya kemampuan jaringan protein untuk 



mengikat air. Salah satu parameter kualitas yoghurt 
adalah sineresis yang semakin tinggi menyebabkan 
mutunya akan semakin buruk (Wulandari, 2010). 
Terjadinya sineresis kemungkinan disebabkan oleh 
perubahan kelarutan kasein dan pengkerutan partikel 
kasein (Manab, 2008) 
 Data hasil perhitungan sineresis pada yoghurt 
drink dengan berbagai perlakuan selama penyimpanan 
dalam suhu refrigerator dengan lama penyimpanan 1, 7, 
14 hari pada suhu 50C dan uji UJBD secara keseluruhan 
dapat dilihat pada data sineresis pada Lampiran 6 
menunjukkan lama penyimpanan dan interaksi antaranya 
memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata  
(P<0,01) terhadap sineresis pada yoghurt drink, interaksi 
antara penambahan tepung sagu dengan lama 
penyimpanan memberikan pengaruh yang sangat nyata 
karena sineresis yoghurt drink meningkat selama 
penyimpanan dapat ditekan oleh amilopektin pada tepung 
sagu yang mampu menyerap air. 

Rata-rata sineresis yoghurt drink dengan 
penambahan tepung sagu selama penyimpanan pada suhu 
refrigerator diatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh 
pada sineresis yoghurt drink akibat penambahan tepung 
sagu berbagai perlakuan. Tamime dan Robinson (2000) 
menyatakan bahwa sinereis terjadi akibat dari protein 
terkoagulasi dan menurunnya daya ikat air, gelatin yang 
membentuk ikatan peptida dengan kasein dan mencegah 
terjadinya ikatan hidrogen antara kasein yang bermuatan 



negatif dan asam laktat yang bermuatan positif yang 
terjadi pada suasana asam. Suhu ikut mepengaruhi 
sineresis yoghurt drink selama penyimpanan. 

Berdasarkan data dari Tabel 6 menunjukkan 
bahwa semakin lama disimpan pada suhu refigerator 
sampai dengan 14 hari sineresis yoghurt drink semakin 
meningkat. Data yoghurt drink selama penyimpanan pada 
Tabel 6. Menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat  
nyata (P<0.01) terhadap sineresis, artinya waktu 
penyimpana dalam refrigerator mempengaruhi sineresis 
yoghurt drink. Rata-rata sineresis tertinggi dari yoghurt 
drink dengan lama penyimpanan pada suhu refrigerator 
terdapat pada H14 ( hari ke -14) dengan nilai rata-rata 
sineresis 57.030%, nilai rata-rata sineresis terendah 
terdapat pada yoghurt drink pada penyimpanan H1 (tanpa 
penyimpanan) dengan nilai rata-rata sineresisnya 
51.61%. Data menunjukkan adanya pengaruh yang 
berbeda sangat nyata pada sineresis yoghurt drink 
ditinjau dari waktu simpan pada suhu refrigerator 
dibandingkan dengan control (tanpa penyimpanan) 
bakteri asma laktat pada yoghurt drink merombak laktosa 
menjadi asam laktat, sehingga menurunkan nilai pH 
yoghurt drink. Keadaan asam pada yoghurt membuat air 
yang berikatan dengan protein terlepas dan 
mengakibatkan adanya sineresis. Peningkatan nilai 
sineresis dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan 
tepung sagu pada yoghurt, fungsi penambahan tepung 
sagu sebagai bahan pengental atau penstabil dalam 



yoghurt, semakin banyak penambahan tepung sagu yang 
ditambahkan akan semakin besar jumlah air yang diserap 
akan diikat sehingga keadaan gel menjadi lebih kuat dan 
sineresisnya menurun. Sineresis dipengaruhi oleh 
kandungan protein bahan baku dan bahan tambahan 
sawitri dkk (2008). Sumardikan (2007) menambahkan 
sineresis juga disebabkan oleh jumlah kandungan bahan 
padatan yang rendah pada yoghurt. Menurut Wilkinson 
(2000) menyatakan bahwa peningkatan kandungan pada 
susu dapat meningkatkan kekokohan gel dan viskositas 
serta menurunkan tingkat sineresis. 
 Interaksi antara kedua faktor memberikan 
perbedaan pengaruh sangat nyata karena semakin tinggi 
kosentrasi penambahann tepung sagu maka semakin 
rendah sineresis yoghurt drink dengan atau tanpa 
penyimpanan. Sineresis yoghurt drink akan terus 
meningkat seirirng dengan lama penyimpanannya. 
Peningkatan nilai sineresis ini dapat dicegah dengan 
penamban tepung sagu yang mampu mengikat rembesan 
air akibat proses fermentasi. Kosentrasi penamaban 
tepung sagu yang semakin tinggi akan menyebabkan nilai 
sineresis yang semakin kecil. 

Rata-rata sineresis yoghurt drink dengan 
penggunaan tepung sagu sebagai  penstabil bisa dilihat 
pada Tabel 5. Pada Tabel 5 hari pertama (H1) 
mempunyai rata-rata sineresis 51,61 %, hari ketujuh (H7) 
55,350 % dan hari keempat belas (H14) 57,030 %. Rata-
rata sineresis dari berbagai perlakuan adalah 27,069a-



72,549e %.  Standart sineresis yoghurt drink sendiri 
belum ada, akan tetapi perlakuan P4(4%) menunjukkan 
perlakuan terbaik dengan nilai rata-rata sineresis 27,069 
% penambahan tepung sagu sebesar 4%. Hal ini 
didukung dengan pendapat Wulandari (2010) salah satu 
parameter kualitas yoghurt  adalah sineresis yang 
semakin tinggi menyebabkan mutunya akan semakin 
buruk. Hal ini dimungkinkan bahwa amilopektin yang 
terdapat pada tepung sagu mempunyai kemampuan untuk 
mengikat air sehingga sineresis dapat dikurangi  

 
4.4 Pelakuan Tebaik 

Pelakuan terbaik dari penelitian ini terletak pada 
perlakuan P4 yaitu yoghurt dengan penambahan tepung 
sagu sebesar 4% dari bobot susu. Penggunan tepung sagu 
sebesar 4% dari bobot susu memberikan hasil viskositas 
sebesar 708,551 cP. Nilai daya ikat air P4 74,547 %, 
untuk standart dari viskositas dan daya ikat air yoghurt 
drink  masih belum ada, akan tetapi rata-rata nilai 
viskositas ini secara umum lebih tinggi bila dibandingkan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Setianto, Pramono 
dan Mulyani (2014) tentang  yoghurt drink dengan 
berbagai penstabil memiliki rata-rata viskositas 56,36-
73,48  cP.  Tidak sesuai dengan pendapat Winarno dan 
Fernandez (2007) bahwa produk fermentasi yang 
mengacu pada yoghurt mempunyai viskositas antara 
8,28-13,00 cP.  Secara umum rata-rata daya ikat air lebih 
rendah bila dibandingkan dengan penelitian yang 



dilakukan Sawitri (2008) tentang yoghurt drink dengan 
penstabil yang digunakan adalah gelatin dengan 
kosentrasi penambahan 0,2-0,6%  memiliki rata-rata daya 
ikat air 41,645 - 71,596 %. Peningkatan daya ikat air juga 
berbanding lurus dengan viskositas dan total padatan, 
viskositas pada penelitian ini memiliki nilai yang 
semakin tinggi sehingga menyebabkan daya ikat air juga 
meningkat. Rata-rata sineresis dari berbagai perlakuan 
adalah 27,069a-72,549e %. Standarat sineresis yoghurt 
drink sendiri belum ada, akan tetapi perlakuan P4(4%) 
menunjukkan perlakuan terbaik dengan nilai rata-rata 
sineresis 27,069 %  penambahan tepung sagu sebesar 
4%. Hal ini didukung dengan pendapat Wulandari (2010) 
salah satu parameter kualitas yoghurt  adalah sineresis 
yang semakin tinggi menyebabkan mutunya akan 
semakin buruk.  

 
 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
1. Penambahan tepung sagu hingga taraf 4% pada 

yoghurt drink memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas, 
daya ikat air, dan sineresis. Lama penyimpanan 
pada suhu refrigerator memberikan pengaruh 
yang berbeda sangat nyata terhadap sineresis 
yoghurt drink (P<0,01) sedangkan interaksi 
antar kedua faktor tersebut memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 
sineresis yoghurt drink 

2. kosentrasi penambahan tepung sagu sebanyak 
4% menghasilkan kualitas yoghurt paling baik 
dengan rata-rata nilai viskositas 708,551 cP, 
daya ikat air 74,547%, dan sineresis 22,596%. 

 
5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan tepung 
sagu dengan konsentrasi 4 % dari bobot susu  untuk 
menghasilkan yoghurt drink terbaik dan penelitian lebih 
lanjut tentang pH, Bakteri Asam Laktat (BAL), Total 



Plate Count (TPC) pada hari ke 7, 14 dan 21 hari untuk 
mengetahui daya simpan yoghurt drink. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Modifikasi Prosedur Pengujian 
Viskositas (cP) (Brookfield Engineering 
Labolatories, Stoughton, MA, USA) 

Pengujian viskositas merupakan cara untuk 
menentukan barapa daya tahan dari aliran yang diberikan 
oleh suatu cairan, Prinsipnya adalah semakin besar 
viskositasnya maka alirannya semakin lambat, Prosedur 
pengujian viskositas menggunakan viscometer  
Brookfield DV-E adalah sebagai berikut : 

1. Dipasang spindel pada lengan spindel (No. 
Spindel 4) 

2. Dimasukkan spindel kedalam sampel yang 
diuji  

3. Dihidupkan motor sehingga spindel berputar 
dan jika jarum dial menunjukkan angka stabil 
maka motor dimatikan, 

4. Dicatat angka yang ditunjukan oleh jarum 
dial, setiap sampel diukur setelah pemutara 30 
detik  selama 3 menit 

5. Diambil nilai rata-rata dikalikan degan faktor 
pengali yang sesuai dengan kecepatan dan 
nomor spindel yang dipakai merupakan nilai 
kekentalan produk yang diuji. 



Lampiran 2. Modifikasi Prosedur Pengujian Daya 
Ikat Air  Guzman-Gonzales dalam Stijepic et al. 
(2013) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya Ikat Air (%) = 
���	�	(	���	)

�	   

Keterangan :  

Y =  berat sampel 

WE = berat whey 

 

Cairan whey dipisahkan dan ditimbang  

Disentrifugasi pada kecepatan 1250 rpm 
selama 30 menit, suhu sampel 200 C 

Sampel sebanyak 20 gram dimasukkan 
ke dalam tabung sentrifuge 

Daya ikat air  % 



Lampiran 3. Prosedur Uji Sineresis Dengan 
Modifikasi (Putri, Rouf dan Purwani, 2013) 

Yoghurt ditimbang sebanyak 5 gram dan 
dimasukkan kedalam tabung sentrifugasi  

1. Sampel dimasukkan ke dalam sentrifugator 
(DSC 108 ) 

2. Sampel disentrifus dengan kecepatan 1500 
rpm selama 20 menit 

3. Whey dipisahkan dan ditimbang  
4. Kecenderungan sineresis dihitung dengan 

rumus : 
 

 

 
Keterangan : 
  x = berat whey 
  y = berat sampel  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sineresis =� 	�	100% 



Lampiran 4.  Data dan  Analisis Statistik  Viskositas  

Perlaku
an 

Ulangan Total 
 

Rata-rata 
± SD 

 
1 2 3 4 

P0 28,2864 28,552 28,763 28,653 114,2544 28,564 ±0,204 
P1 68,256 68,345 68,375 68,154 273,13 68,283 ±0,099 
P2 103,291 103,652 102,942 102,755 412,64 103,16± 0,396 
P3 243,906 243,798 243,534 243,291 974,529 243,63 ±0,276 
P4 708,583 708,553 708,557 708,512 2834,205 708,551±0,09 

Jumlah 1152,324 1152,9 1152,11 1151,35 4608,758 1152,190 

 

Analisis Ragam:  

	������	�������	(��) = (∑i∑j� !)"
#		〰	$  

= %&�',)*'+
*	�	%  =	",���-",&�

"�  
    

= 1062032,699 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total =∑i∑j(� !)² − FK 

 = (28,2864² + 28,552² + 28,763² + 28,653² + ⋯ +
708,512²) − 1062032,699 

     = 1248059,91 

  



JK Perlakuan =
∑i(∑j� !)"

	$ − 	FK 

 = ��%,"*%%²	;"),,�,²;%�",&%²;-)%,*"-²;"',%,"�*²
% − 

1062032,699 

= 1248054,948 

JK Galat  = JK	Total − JK	Perlakuan 

     =  1248059,91 – 1248054,948 

  = 4,96 

TABEL ANOVA  

Sk Db JK KT F hitung 
F 

5% 
F 

1% 

Perlakuan 4 1248054,95 312013,738 5442100,073** 3,06 4,89 

Galat 15 0,86 0,057 

Total 19 1248055,8 
Keterangan :  

** F hitung  > F Tabel 1 %, maka perlakuan  memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata ( P< 0, 01 ) terhadap  
viskositas  yoghurt drink 

UJI  JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD)  1% 

SE    =H	IJ		KLMLN
O  

         =H	牢牢牢牢,PQR
S     = 0,12 



UJBD 1 % =T	�	UV 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1 % 

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 
R (4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai UBJD  1% 0,50 0,52 0,54 0,55 

 Keterangan R (4,5,0,01) 
 4 = jumblah perlakuan – 1 
15 = db galat  
0.01 = taraf beda nyata  
Konsentrasi 

Perlakukan Rata- rata Notasi 
P0 28,563 a 
P1 68,282 b 
P2 103,160 c 
P3 243,632 d 
P4 708,551 e 

 

Lampiran 5.  Data dan Analisis  Daya ikat Air 

Perlak
uan 

Ulangan Total 
 

Rata-rata  ± 
SD 

 
1 2 3 4 

P0 23,793 23,396 23,864 23,801 94,854 23,713 ± 0,214 
P1 36,053 36,793 36,765 35,952 145,563 36,390 ± 0,450 
P2 39,399 38,785 39,001 39,497 156,682 39,170 ±0,335 
P3 52,607 52,498 52,381 51,982 209,468 52,367 ± 0,273 
P4 74,827 74,689 74,280 74,392 298,188 74,547 ± 0,254 

Jumlah 226,679 226,161 226,291 225,624 904,755 226,189 

 



Analisis Ragam:  

������	�������	(��) = (∑W∑X�YZ)+
[	�	\   

= -�%,)**+
*	�	%  =	%&'',,*�

"�      

= 40929,08 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total  =∑i∑j(� 	�	)² − FK 

= (23,793² + 23,396² + 23,864² + 23,801² + ⋯+ 74,392²) − 40929,08 

 = 5954.43 

JK Perlakuan =
∑W(∑X�YZ)+

	\ − 	FK   

= -%,'*%²	;�%*,*&,²;�*&,&'"²;"�-,%&'²;"-',�''²
% − 40929,08 

= 5952,93 

JK Galat = JK	Total − JK	Perlakuan 

=  5954.43 – 5952,93 

=1,50 

 

 

 



TABEL ANOVA  

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

Perlakuan 4 5952,93 1488,233 14882,325** 3,06 4,89 

Galat 15 1,5 0,100 
Total 19 5954,43 

Keterangan : 

** F hitung  > F TAbel 1 %, maka perlakuan  memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata ( P< 0, 01 
) terhadap daya  ikat air yoghurt drink 

UJI  JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD)  1% 

SE =H	IJ		KLMLN
O  

      =HP,^PP
S  

      = 0,16 

UJBD 1 % =T	�	UV 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1 % 

P (Konsentrasi) 2 3 4 5 
R (4, 15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai UBJD  1% 0,66 0,69 0,71 0,72 
 Keterangan R (4,5,0,01) 

  4 = jumblah perlakuan – 1 
15 = db galat  
0.02 = taraf beda nyata  



Konsentrasi 
Perlakukan Rata- rata Notasi 

P0 23,713 a 
P1 36,391 b 
P2 39,171 c 
P3 52,367 d 
P4 74,547 e 

 



Lampiran 6.  Data dan Analisis Statistik  Sineresis Hari ke 1,7, dan 
14 Hari  

Prosentase 
pati sagu 
(i) 

Hari 
(j)  

Ulangan (k) Total  H 
perlak
uan  

Rata-
rata 1 2 3 4 

P0 1 66,842 66,269 66,442 66,225 265,778 870,597 66,4445 
7 74,733 74,552 74,763 74,753 298,801 74,70025 
14 76,682 76,197 76,463 76,676 306,018 76,5045 

P1 1 63,642 63,284 63,912 63,407 254,245 783,365 63,56125 
7 65,594 65,375 65,583 65,154 261,706 65,4265 
14 66,974 66,567 66,948 66,925 267,414 66,8535 

P2 1 60,871 60,349 60,831 60,851 242,902 746,322 60,7255 
7 62,123 62,256 62,147 62,755 249,281 62,32025 
14 63,592 63,379 63,587 63,581 254,139 63,53475 

P3 1 44,563 44,772 44,299 45,291 178,925 548,270 44,73125 
7 45,522 45,798 45,754 45,291 182,365 45,59143 
14 46,679 46,613 47,241 46,447 186,980 46,745 

P4 1 22,481 22,693 22,947 22,265 90,386 331,312 22,5965 
7 29,242 28,553 28,557 28,512 114,864 28,716 
14 31,304 31,626 31,348 31,784 126,062 31,5155 

Total  820,8
44 818,28 820,82 819,91 820,844 3279,86 

 
819,9667 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = _∑ 	 ̀					 ∑ 	a! 					∑ 		b c	2
`	�	a	�	$  

= d,")-,'&)e	+
*	�	,	�	%  

=	d��)*)*"&e		
&�  

= 179292,0928 



Jumlah kuadrat (JK) 

JK  Total  =f∑ 	gY					 ∑ 	hZ 					∑ 	\	i 	∑ 		YZi j	" 

= d66,842e	2 + d66,269e	2 + d66,442e	2 
+…………d31,784e	2 − FK 

= 195359,399 – 179292,0928 

=16067,30618 

Persentase 
porang (i) 

Hari 1 Hari 7 Hari 14 Total 

P0(tanpa 
penambahan) 265,778 298,801 306,018 870,597 
P1 (1%) 254,245 261,706 267,414 783,365 
P2 (2%) 242,902 249,281 254,139 746,322 
P3 (3%) 178,925 182,365 186,980 548,270 
P4 (45) 90,386 114,864 126,062 331,312 
Total  1032,236 1107,017 1140,613 3279,866 

JK A  = ∑dgY	e	+	
h	�	\  – FK 

=d870,597e	2	+	d783,365e	2+d746,322e	2+	………,d331,312e	2	
3	�	4      

–  179292,0928 

  = ",,'-&*	
�"  –  179292,0928 

    = 194913,7 - 179292,0928 

   = 15621,6396 



JKB  = 
∑dhZ	e	+	

g	�	\  – FK 

  =d1032,236e	2	+	d1107,018e	2+d1140,613e	2	
5	�	4  - 179292,0928 

   = d1065511e	2	+	d1225489e	2+d130099e	2	
20  - 179292,0928 

    = ,*-�--'	
"�  - 179292,0928 

     =179599,9 - 179292,0928 

     = 307,80856 

JK AB      = 
∑dgY	hZ	e	+	

	\  – FK- JK(a) - JK(b) 

= d265,778e	2	+	d298,801e	2+d306,02e	2+⋯,d126,062e	2	
4 − 

179292,0928 -15621,6396 - 307,80856 

   = 195359,399	
4 − 179292,0928 -15621,6396 -307,80856 

    =48839,8498 - 179292,0928 -15621,6396 -307,80856 

    = 134,645724 

JK galat  =JK total – JKA – JKB – JKAB 

               =16067,30618 - 15621,6396 - 307,80856 - 134,645724 

    = 3,2761 

 



TABEL ANOVA  

SK db JK KT F – hitung 5% 1% 

perlakuan (a) 4 15621,6396 3905,394 53643,833** 2,579 3,767 

penyimpanan (b) 2 307,80856 153,848 2113,244** 3,204 5,110 

interaksi (ab) 8 134,645724 16,8445 231,374** 2,152 2,935 

galat 45 3,2761 0,07280 

Total 59 16067,30618 272,327 

 
Keterangan  : **F hitung > F Tabel , maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P< 
0,01) dan pengaruh yang nyata (P<0,05) 
 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P (KOSENTRASI) 2 3 4 5 
R (4,45,0,01) 3,82 3,99 4,10 4,17 
NILAI UJBD 5 % 0,515 0,539 0,553 0,563 

Keterangan :    R ( 4; 45; 0,01 )    

  4 = jumlah perlakuan - 1 

  45= db galat 

  0,01= taraf beda nyata 

UJBD 1% = R.	H	IJ		KLMLN
O   

 = 3,82. H	�,�)"'
%  

 = 3,82 . 0,135    =0,51 



KOSENTRASI  

Perlakuan Rata-rata 
KN 

Notasi 
 

 P4 27,610 a 
P3 45,690 b 
P2 62,194 c 
P1 65,281 d 
P0 72,549 e 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 
R(2,45,0,01) 3,82 3,99 
NILAI UJBD 1 % 0,516 0,538 

Keterangan : R (2; 45; 0,01) 
        2  = lama penyimpanan – 1 

              45 = db galat 
           0,01 = taraf beda nyata  
 

UJBD 1 %  = R.	H	IJ		KLMLN
O  

                   = 3,82. H	P,PRlm
S  

                   = 3,82 . 0,135 
                   = 0,516 
LAMA SIMPAN   

Lama simpan Rata-rata Notasi 
H1   (P0-P4) 51,610 a 
H7   (P0-P4) 55,350 b 
H14 (P0-P4) 57,030 c 



 

 

 


