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ABSTRACT 

  

 The purpose of this research was to determine the best 

concentration of corn meal in drink yoghurt to total lactic acid 

bacteria, Total Plate Count (TPC), acidity and density. Method 

used was experimental designed with Completely Randomized 

Design (CRD) using 5 treatments and 4 replicated. 

Concentration of corn meal were P0 (0%), P1 (1%), P2 (2%), P3 

(3%), and P4 (4%) from total milk. Variables analyzed were 

lactic acid bacteria, Total Plate Count (TPC), acidity and 

density. Data were analyzed by analysis of variance 

(ANOVA), if there were significantly to be continued by 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). The result of this 

research showed that concentration of corn meal gave 

significantly difference effect (P<0.01) on total lactic acid 

bacteria, TPC, acidity and density. It can be concluded that the 

adding of corn meal 4% (P4) in drink yoghurt gave the best 

result with score of total lactic acid bacteria 5.56 log cfu/mL, 

TPC 5.57 log cfu/mL and acidity 0.90%, meanwhile without 

adding corn meal (P0) in drink yoghurt gave the best result 

with score density 1.309. 

 

Keywords: yoghurt, corn meal, microbial and physical of 

drink yoghurt 

mailto:hamsah_lulu@yahoo.com
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RINGKASAN 

   

Penelitian dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota Batu, 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya dan Laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, mulai April 2015 

sampai dengan Mei 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tingkat penggunaan tepung maizena 

dengan persentase yang berbeda dalam pembuatan yoghurt 

drink terhadap kualitas yoghurt drink ditinjau dari total BAL, 

TPC, total keasaman dan bobot jenis. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yoghurt 

drink yang terbuat dari susu, tepung maizena, starter, gula dan 

air. Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan 

rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari lima 

perlakuan yang diulang sebanyak empat kali. Adapun 

perlakuannya yaitu tanpa penggunaan tepung maizena (P0), 

penggunaan tepung maizena 1% (P1), penggunaan tepung 

maizena 2% (P2), penggunaan tepung maizena  3% (P3) dan 

penggunaan tepung maizena 4% (P4). Variabel yang diukur 

adalah total BAL, TPC, total keasaman dan bobot jenis. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam, apabila 

terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s (UJBD). 
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 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

penggunaan tepung maizena memberikan pengaruh perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total BAL, TPC, total 

keasaman dan bobot jenis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata total BAL pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 

masing-masing: 4,07; 4,53; 5,08; 5,41 dan 5,56 log cfu/mL; 

TPC 5,10; 5,28; 5,46; 5,49 dan 5,57 log cfu/mL; total 

keasaman 0,65; 0,70; 0,76; 0,84 dan 0,90%; bobot jenis 1,309; 

1,311; 1,312; 1,314 dan 1,315. Kesimpulan hasil penelitian ini 

adalah seiring dengan penambahan tepung maizena total BAL, 

TPC, total keasaman dan bobot jenis mengalami peningkatan. 

Penggunaan tepung maizena 4% (P4) dalam pembuatan 

yoghurt drink  merupakan perlakuan terbaik untuk variabel 

total BAL, TPC dan total keasaman dengan nilai total BAL 

5,56 log cfu/mL, 5,57 ± 0,020 log cfu/mL dan total keasaman 

0,90%, sedangkan tanpa penambahan tepung maizena (P0) 

dalam pembuatan yoghurt drink merupakan perlakuan terbaik 

untuk variabel bobot jenis dengan nilai bobot jenis 1,309. 

Saran yang dapat diberikan adalah perlu mengkaji 

penambahan tepung maizena dengan konsentrasi lebih tinggi 

yaitu 6% terhadap kualitas yoghurt drink. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan sekresi kelenjar mamae hewan betina 

mamalia dan merupakan sumber makanan bagi mamalia 

muda. Secara garis besar susu menyediakan nutrisi dan 

perlindungan imunologi (Singh and Bennet, 2002). Menurut 

Hidayat, Padaga dan Suhartini (2006) berdasarkan aspek gizi, 

susu mengandung berbagai komponen penting yaitu air, bahan 

kering, lemak, protein, kasein, laktosa, mineral, vitamin, asam-

asam lemak serta senyawa organik lainnya. Susu juga 

mengandung komponen yang mempunyai fungsi fisiologis 

seperti bahan antimikrobial, peptida, enzim dan enzim 

inhibitor. Susu memerlukan penanganan khusus baik pada 

waktu pemerahan maupun sesudah pemerahan karena susu 

merupakan bahan pangan yang mudah rusak baik karena udara 

maupun temperatur lingkungan (Soeparno, 2007). Selain itu, 

terdapat pula masalah lactose intolerance yang merupakan 

kondisi ketidakmampuan mencerna laktosa susu akibat 

kurangnya produksi enzim beta-galaktosidase oleh sel epitel 

usus halus. Laktosa yang tidak dicerna kemudian masuk ke 

usus besar dan dihidrolisis oleh bakteri yang memproduksi 

beta-galaktosidase. Selanjutnya galaktosa dan glukosa yang 

dihasilkan dari proses hidrolisis akan dimetabolisme oleh 

bakteri homofermentatif dan heterofermentatif menghasilkan 

sejumlah asam dan gas di dalam usus besar yang 

menyebabkan kembung, sakit perut dan diare (Hidayat dkk., 

2006). Oleh karenanya diperlukan upaya untuk mengawetkan 

susu selama periode yang lama serta meningkatkan nilai guna 

dan keamanan susu. Upaya yang dapat dilakukan untuk 
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mencegah kerusakan pada susu yaitu dengan memproduksi 

produk fermentasi diantaranya yoghurt.  

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006) yoghurt 

merupakan produk olahan susu hasil fermentasi oleh bakteri 

asam laktat yaitu Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus yang memiliki rasa asam segar. 

Komponen yoghurt seperti vitamin B kompleks, kalsium dan 

protein kandungannya relatif lebih tinggi dibandingkan pada 

susu. Yoghurt memiliki beragam manfaat positif bagi 

kesehatan diantaranya mengatasi lactose intolerance, merawat 

kulit, menetralkan racun, mengurangi insomnia, mencegah 

diare, mencegah randang paru-paru, mencegah kanker dan 

menurunkan kadar kolesterol (Winarno dan Fernandez, 2007). 

Yoghurt berdasarkan teksturnya terbagi dalam 3 kategori yakni 

yoghurt set memiliki tekstur sangat kental dan terasa sangat 

asam, yoghurt stirred memiliki tekstur lebih encer dari yoghurt 

set  tapi masih kental, dan yoghurt drink memiliki bentuk cair 

sehingga langsung dapat diminum. Yoghurt drink lebih banyak 

disukai konsumen dikarenakan rasanya tidak terlalu masam. 

Menurut Tamime (2006) produk minuman susu fermentasi 

dapat dibuat tanpa penambahan bahan tambahan pangan dari 

jenis stabilizer. Akan tetapi hal tersebut akan menjadikan 

adanya sineresis akibat rendahnya kandungan SNF pada susu. 

Resiko terjadinya sineresis dapat dihindari dengan penggunaan 

stabilizer, beberapa jenis stabilizer yang ada di pasaran antara 

lain pektin, gelatin, gum arab maupun dari jenis pati.  

Poedjiadi dan Supriyanti (2007) menyatakan bahwa 

pati merupakan polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan 

amilopektin. Butiran pati tidak dapat larut dalam air, akan 

tetapi apabila suspensi dalam air dipanaskan maka akan 

membentuk sistem koloid yang kental. Salah satu jenis pati 
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adalah pati jagung atau yang biasa dikenal dengan tepung 

maizena. Tepung maizena diperoleh melalui proses ekstraksi 

biji jagung. Jagung varietas lokal kuning mengandung pati 

sebesar 88,22% dengan kandungan amilosa 59,83%. Varietas 

jagung yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula 

terhadap sifat fungsional tepung maizena yang meliputi daya 

serap air, minyak, kelarutan, viskositas gel, tekstur dan 

kerekatan. Jagung varietas lokal kuning memiliki daya serap 

air dan kelarutan tertinggi dari pada varietas jagung lainnya 

(Alam dan Nurhaeni, 2008). Menurut White and Tziotis 

(2004) umumnya tepung maizena terdiri dari 25% amilosa dan 

75% amilopektin dimana amilopektin merupakan komponen 

utama pati dan memainkan peran utama dalam karakteristik 

pati. Sejauh ini belum banyak dilakukan penelitian 

penambahan jenis stabilizer serta konsentrasinya untuk 

menghasilkan produk yoghurt drink yang berkualitas. Tepung 

maizena sebagai stabilizer dalam pembuatan yoghurt drink 

diharapkan dapat memberikan hasil yoghurt drink dengan 

mutu yang bagus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh penggunaan 

tepung maizena dalam pembuatan yoghurt drink 

terhadap total bakteri asam laktat, total plate count, 

total keasaman dan bobot jenis? 

2. Berapa konsentrasi tepung maizena yang tepat untuk 

menghasilkan yoghurt drink yang baik ditinjau dari 

sifat total bakteri asam laktat, total plate count, total 

keasaman dan bobot jenis? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbedaan pengaruh penggunaan tepung 

maizena dalam pembuatan yoghurt drink terhadap 

total bakteri asam laktat, total plate count, total 

keasaman dan bobot jenis. 

2. Mengetahui konsentrasi tepung maizena yang tepat 

untuk menghasilkan yoghurt drink berkualitas baik 

ditinjau dari sifat total bakteri asam laktat, total plate 

count, total keasaman dan bobot jenis. 

 

1.4 Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak 

terkait mengenai pemanfaatan tepung maizena dalam 

pembuatan yoghurt drink. 

2. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

pengolahan produk hasil ternak untuk semua pihak 

terkait. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri 

asam laktat yang berbentuk semi solid. Perubahan kimiawi 

saat proses fermentasi menghasilkan suatu produk yang 

mempunyai tekstur, flavour, rasa khas serta kandungan  nutrisi 

yang lebih baik dari pada susu segar. Kultur starter campuran 

yang umum digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus dengan perbandingan 1:1. 

Berdasarkan karakter struktur fisiknya yoghurt dibedakan 

menjadi 3 jenis yaitu yoghurt firm, yoghurt stirred dan yoghurt 
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drink (Hidayat dkk., 2006). Menurut Widodo (2002) yoghurt 

lebih disukai dikarenakan teksturnya, kesegarannya dan cita 

rasa yang khas. 

Tamime (2006) menyatakan bahwa produk minuman 

susu fermentasi dapat dibuat tanpa penambahan bahan 

tambahan pangan dari jenis stabilizer. Akan tetapi hal tersebut 

akan menjadikan adanya sineresis akibat rendahnya 

kandungan SNF pada susu. Resiko terjadinya sineresis dapat 

dihindari dengan penggunaan stabilizer, beberapa jenis 

stabilizer yang ada di pasaran antara lain pektin, gelatin, gum 

arab maupun dari jenis pati. Menurut Richana dan Suarni 

(2007) pati jagung dipasaran dikenal dengan nama tepung 

maizena. Biji jagung mengandung pati 54,1-71,1%. Athar, 

Shah and Khan (2000) menyatakan bahwa yoghurt set yang 

dibuat dari susu kerbau dengan penambahan stabilizer yang 

berbeda pada konsentrasi 0,4% yaitu pati jagung, gelatin dan 

pektin memiliki nilai total keasaman yang terendah masing-

masing sebesar 1,021%, 1,053% dan 1,127% selama proses 

penyimpanan. Dewi, Thohari dan Purwadi (2014) menyatakan 

bahwa penambahan pati ubi jalar dengan persentase 3% pada 

pembuatan es krim yoghurt sinbiotik memberikan hasil yang 

terbaik yaitu dengan nilai total padatan 34,275%, pH 4,222 

dan total BAL 1,991 log cfu/mL. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian pembuatan 

yoghurt drink dengan penambahan tepung maizena. 

Yoghurt drink 

Penambahan bahan tambahan pangan. 

Tepung maizena yang ditambahkan pada proses 

pembuatan yoghurt set plain sebagai bahan 

padatan untuk meningkatkan kualitas yoghurt 

drink. 

Menurut White and Tziotis (2004) pati jagung banyak 

digunakan dalam industri makanan yang memerlukan 

viskositas dan tekstur tertentu. Sifat fungsional pati 

bergantung pada berat molekul, ukuran struktur, komponen 

amilosa dan amilopektin menghasilkan retrogradasi, 

viskoelastis dan sifat rheologi yang berbeda. 

Penambahan tepung maizena dalam pembuatan yoghurt 

drink diharapkan mampu mempengaruhi kualitas yoghurt 

drink ditinjau dari total BAL, TPC, total keasaman dan 

bobot jenis. 
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1.6 Hipotesis 

H0 : Penambahan tepung maizena sebagai stabilizer 

tidak mempengaruhi kualitas yoghurt drink 

ditinjau dari total bakteri asam laktat, TPC, total 

keasaman dan bobot jenis. 

H1 : Penambahan tepung maizena sebagai stabilizer 

mempengaruhi kualitas yoghurt drink ditinjau dari 

total bakteri asam laktat, TPC, total keasaman dan 

bobot jenis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt 

 Yoghurt berasal dari bahasa Turki “jugurt” yang 

berarti susu asam. Yoghurt memiliki bentuk mirip bubur atau 

es krim. Secara umum yoghurt didefinisikan sebagai produk 

susu yang diperoleh melalui proses fermentasi menggunakan 

bakteri asam laktat (Winarno dan Fernandez, 2007). Bakteri 

asam laktat yang umum digunakan dalam proses pembuatan 

yoghurt adalah Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

bulgaricus (Tamime and Robinson, 2007). Yoghurt memiliki 

nutrisi yang lebih baik dibandingkan dengan susu. Secara 

umum komposisi yoghurt yaitu protein 4-6%, lemak 0,1-1%, 

laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3% dan pH 3,8-4,6 (Susilorini 

dan Sawitri, 2006). Yoghurt yang telah rusak akan memiliki 

ciri-ciri memiliki bau yang menyimpang (bau busuk), timbul 

gas, tumbuh jamur atau kapang di atas permukaan yoghurt 

(Saleh, 2004). Syarat mutu yoghurt berdasarkan SNI 298-2009 

dapat dilihat pada Tabel 1.  

 Yoghurt berdasarkan karakter fisiknya dibagi menjadi 

tiga jenis yaitu yoghurt set merupakan yoghurt yang memiliki 

konsistensi gel padat sehingga untuk mengkonsumsinya harus 

menggunakan sendok. Yoghurt stirred merupakan yoghurt 

yang dalam prosesnya dilakukan pengadukan sehingga gel 

pecah kemudian dilakukan pendinginan selanjutnya dikemas 

apabila sudah terbentuk gel kembali. Yoghurt drink merupakan 

yoghurt yang mirip dengan yoghurt stirred akan tetapi 

memiliki konsistensi lebih encer karena mengalami 

homogenisasi (Hidayat dkk., 2006). Yoghurt memiliki manfaat 

bagi kesehatan diantaranya untuk mengatasi lactose 
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intolerance, meredakan gangguan pencernaan, merawat kulit, 

menetralkan racun, mengurangi insomnia, mencegah kanker, 

menurunkan kadar kolesterol dan lain sebagainya (Winarno 

dan Fernandez, 2007). 

 

2.2 Yoghurt Drink 

 Nilsson, Lyck and Tamime (2006) 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 berkisar antara 4-10 hari. Yoghurt 

drink mengandung total padatan tidak lebih dari 11% (Yildiz, 

2010). 

 

2.3 Bahan Baku Pembuatan Yoghurt Drink 

2.3.1 Susu segar 

 Winarno dan Fernandez (2007) menyatakan bahwa 

susu segar merupakan susu yang diperoleh dari ambing sapi 

yang sehat dan bersih, diperoleh melalui proses pemerahan 

yang benar, kandungannya tidak ditambah maupun dikurangi 

serta belum mendapat perlakuan apapun. 
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Tabel 1. Standar Nasional Indonesia yoghurt berdasarkan SNI 2981-2009 
No Kriteria uji Satuan Yoghurt tanpa perlakuan panas setelah 

fermentasi 

Yoghurt dengan perlakuan panas setelah 

fermentasi 

Yoghurt Yoghurt 

rendah lemak 

Yoghurt 

tanpa lemak 

Yoghurt Yoghurt 

rendah lemak 

Yoghurt 

tanpa lemak 

1. Keadaan         

1.1 Penampakan  - Cairan kental – padat Cairan kental – padat 
1.2 Bau  - Normal/khas Normal/khas 

1.3 Rasa  - Asam/khas Asam/khas 

1.4 Konsistensi  - Homogen Homogen 
2. Lemak (b/b) % Min. 3,0 0,6-0,9 Maks. 0,5 Min. 3,0 0,6-0,9 Maks. 0,5 

3. Total padatan susu bukan 
lemak (b/b) 

% Min. 8,2 Min. 8,2 

4. Protein (Nx6,38) (b/b) % Min. 2,7 Min. 2,7 

5. Abu (b/b) % Maks. 1,0 Maks. 1,0 
6. Keasaman (dihitung sebagai 

asam laktat) (b/b) 

% 0,5-2,0 0,5-2,0 

7.  Cemaran logam    
7.1 Timbal (Pb) Mg/kg Maks. 0,3 Maks. 0,3 

7.2 Tembaga (Cu) Mg/kg Maks. 20,0 Maks. 20,0 

7.3 Timah (Sn) Mg/kg Maks. 40,0 Maks. 40,0 
7.4 Raksa (Hg) Mg/kg Maks. 0,03 Maks. 0,03 

8. Arsen  Mg/kg Maks. 0,1 Maks. 0,1 

9. Cemaran mikroba    
9.1 Coliform  koloni/g Maks. 10 Maks. 10 

9.2 Salmonella  - Negatif/25 g Negatif/25 g 

9.3 Listeria monocytogenes - Negatif/25 g Negatif/25 g 

10. Jumlah bakteri starter* koloni/g Min. 107 Min. 107 

 Sesuai dengan pasal 2 (istilah dan definisi) 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (2009) 
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Yoghurt dapat pula dibuat dari susu skim dan bahan nabati 

seperti dari kacang kedelai yang disebut “soygurt” dan dari santan 

kelapa yang disebut “miyoghurt” (Widodo, 2002). Bahan lain yang 

dapat ditambahkan dalam proses pembuatan yoghurt antara lain susu 

skim dan krim untuk meningkatkan nilai gizi, pemanis, flavour, 

pewarna maupun stabilizer (Susilorini dan Sawitri, 2006). Stabilizer 

merupakan bahan tambahan makanan yang membantu dan 

menstabilkan sistem disperse dalam makanan atau minuman. 

Adapun tujuan penambahan stabilizer adalah untuk menyeragamkan 

tekstur dan meningkatkan mouth feel (Martati, 2006). Bahan baku 

untuk pembuatan yoghurt harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut yaitu jumlah bakteri rendah, tidak mengandung antibiotik, 

bukan kolostrum, tidak mengandung bahan sanitiser, tidak 

mengalami penyimpangan bau dan tidak mengandung bakteriophage 

(Hidayat dkk., 2006). 

 

2.3.2 Tepung Maizena 

Pati jagung dipasaran dikenal dengan nama tepung maizena. 

Pati jagung dibuat melalui proses perendaman, penggilingan kasar, 

pemisahan lembaga dan endosperm, pemisahan serat kasar dari pati 

dan gluten, pemisahan gluten dari pati dan pengeringan pati. Biji 

jagung mengandung pati 54,1-71,1% (Richana dan Suarni, 2008). 

Komposisi kimia jagung berdasarkan bobot kering tertera pada Tabel 

2 sedangkan komposisi kimia tepung maizena tertera pada Tabel 3. 

Pati jagung secara umum terdiri dari 25% amilosa dan 75% 

amilopektin. Amilopektin merupakan komponen utama pati dan 

memainkan peran utama dalam karakteristik pati (White and Tziotis, 

2004). Poedjiadi dan Supriyanti (2007) menyatakan bahwa pati 

merupakan polimer glukosa yang terdiri dari amilosa dan 

amilopektin. Butiran pati tidak dapat larut dalam air, akan tetapi 
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apabila suspensi dalam air dipanaskan maka akan membentuk sistem 

koloid yang kental.  

 

Tabel 2. Komposisi kimia jagung berdasarkan bobot kering 
 
Komponen Biji 

utuh 

Endosperma Lembaga Kulit 

ari 

Protein (%) 3,7 8,0 18,4 3,7 

Lemak (%) 1,0 0,8 33,2 1,0 

Serat kasar 

(%) 

86,7 2,7 8,8 86,7 

Abu (%) 0,8 0,3 10,5 0,8 

Pati (%) 71,3 87,6 8,3 7,3 

Gula (%) 0,34 0,62 10,8 0,34 
 
Sumber: Suarni dan Widowati (2007) 

 

Tabel 3. Komposisi kima tepung maizena 
 

Komponen Jumlah (%) 

Energi (kal) 343 

Protein (g) 0,30 

Lemak (g) 0,63 

Karbohidrat (g) 85,0 

Air (g) 14,0 
   
Sumber: Pramitaningrum (2011) 

 

2.3.3 Gula 

 Bahan pemanis yang dapat ditambahkan pada yoghurt 

diantaranya glukosa, sukrosa atau aspartam (Hidayat dkk., 2006). 

Menurut Nilsson, Lyck and Tamime (2006) penambahan gula 

dilakukan pada tahap sesudah fermentasi dan sebelum proses 
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pemanasan untuk meningkatkan daya simpan yoghurt drink. Metode 

tersebut menjadikan aktivitas kultur starter tidak terpengaruh dengan 

adanya gula di dalam susu. Menurut Almatsier (2001) gula pasir 

yang beredar secara umum terdiri atas 99% sukrosa yang dibuat 

melalui proses penyulingan dan kristalisasi. 

 

2.3.4 Bakteri starter 

 Umumnya pembuatan yoghurt menggunakan kombinasi dua 

jenis bakteri asam laktat yaitu Streptococcus thermophillus dan 

Lactobacillus delbrueckii subsp.  Bulgaricus. Jenis bakteri asam 

laktat lain yang dapat digunakan diantaranya Lactococcus lactis 

biovar diacetylactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris, spesies 

Bifidobacterium dan Enterococcus (Tamime and Robinson, 2007). 

Selama proses pertumbuhan akan terjadi simbiosis antara dua jenis 

bakteri. Streptococcus thermophillus tumbuh lebih awal dengan 

memfermentasi laktosa menjadi asam laktat sampai pH mencapai 

5,5. Pada tahap ini dihasilkan senyawa volatil dan pelepasan oksigen. 

Kondisi tersebut memberikan lingkungan yang baik bagi 

pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus 

menghasilkan enzim proteolitik yang mampu menguraikan protein 

susu menjadi asam-asam amino dan peptida yang menstimulasi 

pertumbuhan Streptococcus thermopillus. Lactobacillus bulgaricus 

juga menguraikan lemak menjadi asam-asam lemak yang berperan 

menciptakan flavour yoghurt. Komposisi starter dapat berbeda 

dengan menambahkan Lactobacillus acidophilus atau 

Bifidobacterium bifidum (Hidayat dkk., 2006). 

 

2.4 Proses Pembuatan Yoghurt 

2.4.1 Persiapan bahan 

 Menurut Nilsson, Lyck and Tamime (2006) bahan dasar 

dalam pembuatan yoghurt drink adalah susu segar. Selain susu segar 
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dapat pula digunakan susu rekonstruksi, yang sering digunakan 

adalah susu skim bubuk. Bahan lain yang ditambahkan dalam 

pembuatan yoghurt drink antara lain stabilizer, gula, perasa dan 

sebagainya. Hidayat dkk. (2006) menyatakan bahwa bahan yang 

dapat digunakan untuk pembuatan yoghurt yaitu susu penuh, susu 

skim, susu rendah lemak maupun susu dengan penambahan lemak. 

Selain itu, dapat pula ditambahkan bahan lain yang berperan untuk 

meningkatkan padatan, pemanis dan stablizer. 

 

2.4.2 Pasteurisasi 

 Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu pada suhu 62
0
C 

selama 30 menit atau pada suhu 72
0
C selama 15 detik yang segera 

diikuti dengan proses pendinginan (Saleh, 2004). Pasteurisasi 

bertujuan untuk membunuh mikroba kontaminan maupun pembusuk 

sehingga dapat memberikan lingkungan yang steril untuk 

pertumbuhan kultur starter. Pasteurisasi juga bertujuan untuk 

denaturasi dan koagulasi protein whey sehingga dapat meningkatkan 

viskositas dan tekstur yoghurt (Hidayat dkk., 2006). 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 

 Susu yang telah dipasteurisasi selanjutnya didinginkan untuk 

menurunkan suhunya menjadi 43
0
C, selanjutnya diinokulasikan 

kultur campuran Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

bulgaricus sebanyak 2%. Adapun tujuan dari penurunan suhu adalah 

untuk memberikan kondisi optimum bagi pertumbuhan kultur bakteri 

asam laktat (Winarno dan Fernandez, 2007). Hidayat dkk. (2006) 

menyatakan bahwa starter yang ditambahkan 1-3%. 
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2.4.4 Fermentasi 

 Fermentasi dilakukan pada suhu 40-45
0
C 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 (40
0
C) akan berakibat pada proses pembentukan 

gel yoghurt menjadi lebih lama, akan tetapi menjadikan 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 Hidayat dkk. (2006) 

pada proses fermentasi terjadi hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan 

galaktosa. Glukosa selanjutnya diuraikan melalui beberapa tahap 

dekomposisi sehingga menghasilkan asam laktat. Apabila terjadi 

penurunan pH makan akan mulai terbentuk gel secara bertahap 

sampai mencapai titik isoelektrik yaitu pada pH 4,65. Pembentukan 

gel diikuti pula dengan perubahan viskositas dan dihasilkannya 

flavour. 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 Total bakteri asam laktat (BAL) 

 Menurut Requena dan Pelaez (2010) bakteri asam laktat 

merupakan kelompok bakteri gram positif yang dapat ditemukan di 

berbagai habitat meliputi susu, daging dan sayuran. Kultur starter 

bakteri asam laktat yang umum dijumpai dalam susu adalah jenis 

Lactobacillus, Streptococcus dan Leuconostoc. Kultur starter bakteri 
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asam laktat dapat terdiri dari kultur tunggal maupun kombinasi dari 

beberapa spesies. Bakteri asam laktat mampu memfermentasi laktosa 

susu menjadi asam laktat, asam asetat, alkohol dan karbondioksida. 

Bakteri asam laktat yang penting dalam industri susu yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus yang 

mampu menghasilkan diasetil. Diasetil berperan memberikan flavour 

yang dikehendaki pada produk susu fermentasi seperti yoghurt, kefir 

dan yakult (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 

2.5.2 Total  plate count (TPC) 

 Menurut Susilorini dan Sawitri (2006) uji TPC dilakukan 

dengan menumbuhkan bakteri dalam susu yang telah diencerkan. 

Pengenceran dilakukan dalam larutan peptone di cawan petri. Media 

tumbuh berupa plate count yang diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

37
0
C. Koloni bakteri yang dapat dihitung adalah 30-300 koloni. 

Metode hitungan cawan (plate count) merupakan metode untuk 

menghitung jumlah mikroba di dalam pangan. Prinsip dari metode 

ini yaitu apabila suatu mikroba masih hidup kemudian ditumbuhkan 

pada medium agar, maka sel mikroba akan berkembang biak dan 

membentuk koloni baru yang dapat dilihat langsung menggunakan 

mata (Mostert and Jooste, 2002). Waluyo (2005) menyatakan bahwa 

total count merupakan perhitungan mikroba secara keseluruhan tidak 

bergantung pada jenis-jenis mikroba. 

 

2.5.3 Total keasaman 

 Menurut Afriani (2010) total asam merupakan jumlah asam 

laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi sebagai hasil 

pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat. Yoghurt idealnya 

mempunyai total asam laktat sekitar 0,85-0,95% (Widodo, 2002). 

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006) keasaman pada susu 

disebabkan oleh bakteri yang dapat mengubah laktosa susu menjadi 



17 
 

asam laktat. Proses perubahan laktosa menjadi asam laktat 

menjadikan perubahan pada senyawa kalsium fosfat yaitu 

terputusnya ikatan antara kalsium dan fosfor. 

 

2.5.4 Bobot jenis 

 Bobot jenis merupakan perbandingan antara berat bahan 

dengan berat air pada volume dan suhu yang sama. Bobot jenis tidak 

mempunyai satuan (Muchtadi, Sugiyono dan Ayustaningwarno, 

2013). Menurut Alakali, Okonkwo and Lordye (2008) penambahan 

pati jagung sebagai stabilizer dalam pembuatan thermized yoghurt 

memberikan nilai total padatan yang lebih signifikan dibandingkan 

dengan stabilizer lainnya yaitu gelatin dan CMC. Peningkatan 

konsentrasi stabilizer menjadikan kandungan total padatan 

meningkat. Peningkatan konsentrasi stabilizer juga berkorelasi 

positif dengan nilai bobot jenis yoghurt, dimana konsentrasi 

penambahan stabilizer pati jagung sebesar 1% memberikan nilai 

bobot jenis yang siginifikan dibandingkan dengan stabilizer lainnya. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi dari penelitian ini adalah: 

a. Rumah Yoghurt Junrejo Kota Batu untuk pembuatan 

yoghurt drink. 

b. Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya untuk total bakteri asam laktat 

(BAL) dan total plate count (TPC). 

c. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk uji total asam 

dan bobot jenis. 

2. Waktu penelitian: April-Mei 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Materi yang diteliti adalah yoghurt drink yang terbuat dari 

susu, tepung maizena, starter yoghurt (Streptococcus 

thermophillus, Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus 

acidophilus), air dan gula. 

2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Peralatan yang digunakan untuk membuat yoghurt set 

plain dan yoghurt drink: panci, kompor, thermometer, 

toples kedap udara, bunsen, pengaduk, refrigerator, 

kertas label, gelas ukur Herma 100 mL, mangkuk, dan 

cup yoghurt. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis: 

a) Uji Total BAL dan TPC: cawan petri merk 

Steriplan, pipet volum merk Iwaki, tabung reaksi 

merk Iwaki, erlenmeyer 100 mL merk Pyrex, 
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timbangan analitik merk Kern, vortex, colony 

counter, mikropipet, inkubator merk Memmert, 

kertas label, bunsen, dan autoklaf merk Tomy. 

b)  Uji Total keasaman: buret, pipet tetes, pipet volum 

Iwaki, pipet sedot merk Iwaki, erlenmeyer merk 

Pyrex, gelas ukur 100 mL merk Iwaki dan corong. 

c) Uji Bobot Jenis: piknometer Pyrex, waterbath, 

kertas hisap, timbangan analitik, thermometer dan 

waterbath. 

3. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Bahan uji total BAL, antara lain: aquades, Buffer 

Peptone Water dan media deMan Rogose Sharp Agar 

(MRSA) merk Oxoid. 

b. Bahan uji total keasaman, antara lain: indikator 

phenolptalin (PP) 1%, NaOH 0,1 N, aquades. 

c. Bahan uji TPC: aquades, Buffer Peptone Water dan 

media plate count agar (PCA) merk Oxoid. 

d. Bahan uji bobot jenis: air bersuhu 30
0
C. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) 5 perlakuan 4 ulangan. Formula yoghurt set plain 

sebagai bahan dasar yoghurt drink yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

3.3.1 Penelitian pendahuluan 

 Penelitian pendahuluan bertujuan untuk menentukan 

komposisi yoghurt drink yang tepat. Penelitian pendahuluan 

menguji cobakan beberapa jenis stabilizer, persentase 

perbandingan air dan yoghurt set plain serta metode 
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pembuatan yoghurt drink agar diperoleh yoghurt drink yang 

tidak mengalami sineresis. Penelitian pendahuluan terdiri dari 

tiga tahap.  

Tahap pertama, pembuatan yoghurt drink dilakukan 

dengan mempasteurisasi secara bersamaan air, gula, yoghurt 

set plain dan stabilizer pada suhu 72
0
C dipertahankan 15 detik. 

Stabilizer yang dicobakan pada tahap pertama adalah tepung 

maizena, gelatin, pektin, tepung ganyong dan gliserol. Tahap 

pertama ini perbandingan air dan yoghurt set plain yang 

digunakan adalah 75:25. Tahap Kedua, pembuatan yoghurt 

drink dilakukan dengan mempasteurisasi air, gula dan 

stabilizer pada suhu 80
0
C dipertahankan 15 detik, kemudian 

suhunya diturunkan menjadi 60
0
C. Apabila suhu telah 

mencapai 60
0
C ditambahkan yoghurt set plain lalu diaduk 

hingga homogen. Stabilizer yang dicobakan dalam tahap 

kedua ini adalah tepung maizena, gliserol, tepung ganyong dan 

gelatin. Perbandingan air dan yoghurt set plain yang 

digunakan adalah 75:25 dan 65:35.  

Tahap ketiga, pembuatan yoghurt drink dilakukan 

dengan menambahkan stabilizer pada pembuatan yoghurt set 

plain. Stabilizer yang dicobakan pada tahap ini adalah tepung 

maizena. Susu dengan penambahan tepung maizena kemudian 

dipasteurisasi pada suhu 72
0
C selama 15 detik. Suhunya 

diturunkan hingga mencapai 40
0
C. Selanjutnya diinokulasikan 

starter sebanyak 2%. Inkubasi dilakukan selama 24, 48 dan 72 

jam. Yoghurt set plain yang sudah jadi selanjutnya diolah 

menjadi yohurt drink. Air dan gula dipasteurisasi lebih dulu 

pada suhu 80
0
C dipertahankan 15 detik. Suhunya diturunkan 

sampai dengan 60
0
C. Selanjutnya ditambahkan yoghurt set 

plain dan diaduk hingga homogen. Pada tahap ini digunakan 

perbandingan air dan yoghurt set plain 65:35 dan 50:50. 
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3.3.2 Penentuan persentase perlakuan 

Berdasarkan penelitian pendahuluan penambahan 

stabilizer tepung maizena sebanyak 4%  dengan waktu 

inkubasi 48 jam menunjukkan mutu yoghurt drink yang 

dikehendaki yaitu tidak mengalami sineresis dalam kurun 

waktu satu minggu pengamatan. Sebagai pertimbangan 

penambahan tepung maizena sebesar 4% menunjukkan hasil 

yang cukup kental maka perlakuan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

P0: tanpa penambahan tepung maizena. 

P1: penambahan tepung maizena sebanyak 1% dari 

volume susu. 

P2: penambahan tepung maizena sebanyak 2% dari 

volume susu. 

P3: penambahan tepung maizena sebanyak 3% dari 

volume susu. 

P4: penambahan tepung maizena sebanyak 4% dari 

volume susu. 

 

Tabel 4. Formula yoghurt set plain 

Komposisi Persentase Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Susu (mL) 97,92 800 800 800 800 800 

Starter 

(mL) 

           2 17 17 17 17 17 

Tepung 

maizena (g) 

Sesuai 

perlakuan 

- 8 16 24 32 

Total 100 817 825 833 841 849 
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Tabel 5. Model tabulasi data 

Perlakuan Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel bebas dari penelitian ini adalah perbedaan 

konsentrasi tepung maizena dalam pembuatan yoghurt set 

plain sebagai bahan dasar yoghurt drink. Variabel terikat dari 

penelitian ini adalah kualitas yoghurt drink ditinjau dari total 

bakteri asam laktat, TPC, total asam dan bobot jenis. 

1. Pengujian Total Bakteri Asam Laktat, prosedur 

mengikuti Jannah, Legowo, Pramono, Al-Baarri dan 

Abduh (2014) tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian Total Plate Count, prosedur mengikuti 

Harmayani, Ngatirah, Rahayu dan Utami (2001) 

tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian Total asam, prosedur mengikuti Jannah 

dkk. (2014) tertera pada Lampiran 3. 

4. Pengujian Bobot Jenis Metode Piknometer, prosedur 

mengikuti Food Safety and Standards Authority of 

India (2012) tertera pada Lampiran 4.  

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian total BAL, TPC, 

total asam dan bobot jenis diolah dengan bantuan program 
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Microsoft Excel. Data dari pengujian Total BAL dan TPC 

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (log cfu/mL). 

Setelah data rata-rata diperoleh dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA). Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda maka dilanjutkan dengan Uji 

Duncan. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Yoghurt drink : yoghurt yang memiliki tekstur cair 

sehingga langsung dapat diminum. 

Tepung 

maizena 

: pati yang didapat dari endosperma biji 

jagung. 

Pasteurisasi : pemanasan susu pada suhu 72
0
C 

dipertahankan 15 detik untuk 

membunuh organisme merugikan seperti 

bakteri, virus, kapang dan khamir.  

Total 

keasaman 

: total asam laktat yang dihasilkan oleh 

bakteri asam laktat selama proses 

fermentasi yoghurt, dihitung dengan 

metode titrasi menggunakan larutan 

NaOH dan indikator Phenolptalin (PP). 

Total Plate 

Count (TPC) 

: metode penghitungan jumlah mikroba 

berdasarkan jumlah koloninya. 

Dinyatakan dalam cfu/mL atau cfu/g  

untuk satuan Internasional, dalam satuan 

Indonesia koloni/g atau koloni/mL. 

Bakteri starter : bakteri yang digunakan pada fermentasi 

yoghurt, dengan hasil akhir berupa asam 

laktat. 

 

 



24 
 

3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Pembuatan Yoghurt Set plain 

 Prosedur pembuatan yoghurt set plain mengikuti 

prosedur Ginting dan Pasaribu (2005) sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses pembuatan yoghurt set plain 

 

 

 

 

Susu + tepung maizena 

(tanpa tepung maizena, 1%, 

2%, 3%, 4%) 

Pasteurisasi 72
0
C dipertahankan 15 detik 

Pendinginan sampai suhu 40
0
C 

Inokulasi starter 2% 

Pemeraman 48 jam 

Yoghurt  set plain 
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3.7.2 Pembuatan Yoghurt Drink 

 Perosedur pembuatan yoghurt drink mengikuti 

prosedur  Nilsson, Lyck dan Tamime (2006) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses pembuatan yoghurt drink 

Yoghurt Set plain 

Dicampur hingga merata  

Yoghurt Drink 

Pengemasan dengan cup 

Didinginkan dalam 

refrigerator 

Pengujian: 

Total BAL, TPC, Total 

keasaman, Bobot Jenis 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data dan analisis ragam total bakteri asam laktat, total 

plate count, total keasaman dan bobot jenis yoghurt drink 

terdapat pada Lampiran 5, 6, 7 dan 8. Rata-rata total bakteri 

asam laktat, total plate count, total keasaman dan bobot jenis 

yoghurt drink pada masing-masing perlakuan dan hasil Uji 

Duncan 1% terdapat pada Tabel 6. Perlakuan P0 tanpa 

penambahan tepung maizena, P1 dengan penambahan tepung 

maizena sebanyak 1%, P2 = 2%, P3 = 3% dan P4 = 4%. 

 

Tabel 6. Hasil rata-rata uji total bakteri asam laktat, total plate 

count, total keasaman dan bobot jenis. 
 

Perlakuan 

Total Bakteri 

Asam Laktat 
(log cfu/mL) 

± SD 

Total Plate 

Count 
(log cfu/mL) 

± SD 

 

Total 
keasaman 

(%) ± SD 

 

Bobot Jenis ± SD 
 

P0 (0%) 4,07 ± 0,062a 5,10 ± 0,057a 0,65 ± 0,032a 1,309 ± 0,00024a 

P1 (1%) 4,53 ± 0,468b 5,28 ± 0,051b 0,70 ± 0,013a 1,311 ± 0,00034b 
P2 (2%) 5,08 ± 0,078c 5,46 ± 0,038c 0,76 ± 0,039b 1,312 ± 0,00022c 

P3 (3%) 5,41 ± 0,051cd 5,49 ± 0,036cd 0,84 ± 0,022cd 1,314 ± 0,00026d 

P4 (4%) 5,56 ± 0,026d 5,57 ± 0,020d 0,90 ± 0,029d 1,315 ± 0,00022e 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

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

 

4.1 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan 

penambahan tepung maizena dengan konsentrasi 1%, 2%, 3% 

dan 4% memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap total bakteri asam laktat. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa seiring peningkatan konsentrasi 

penambahan tepung maizena meningkatkan total bakteri asam 

laktat pada yoghurt drink. Peningkatan total bakteri asam 
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laktat terjadi karena kultur bakteri asam laktat (Streptococcus 

thermohilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Lactobacillus 

acidophilus) dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangannya selama fermentasi tidak hanya 

memanfaatkan laktosa susu melainkan juga memanfaatkan 

karbohidrat dari tepung maizena sebagai prebiotik. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Romadhon, Subagiyo dan Margini 

(2012) bahwa bakteri asam laktat merupakan bakteri yang 

memanfaatkan gula atau karbohidrat pada proses fermentasi 

untuk menghasilkan asam laktat. Nilai rata-rata total bakteri 

asam laktat yoghurt drink dan hasil uji Duncan disajikan pada 

Tabel 6. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan meningktanya 

konsentrasi tepung maizena hingga 4% mampu meningkatkan 

total bakteri asam laktat, hal ini menerima hipotesis 1. 

Peningkatan tepung maizena yang kaya akan kandungan pati 

akan meningkatkan medium nutrisi bagi pertumbuhan dan 

perkembangan bakteri asam laktat. Total bakteri asam laktat 

terendah pada perlakuan  P0 sebesar  4,07 ± 0,062 log cfu/mL, 

kemudian semakin meningkat pada P1, P2 dan P3 serta total 

bakteri asam laktat tertinggi pada P4 sebesar 5,56 ± 0,026 log 

cfu/mL. Tepung maizena atau pati jagung mengandung 

komponen utama berupa pati yaitu sekitar 70% dengan 

komponen karbohidrat lain seperti glukosa, sukrosa, dan 

fruktosa mencapai 1-3% (Suarni dan Widowati, 2007). Lee, 

Ahn and Kwak (2011) menyatakan bahwa penambahan tepung 

yam yang kaya akan pati (Dioscorea opposite Thunb.) pada 

yoghurt mampu memfasilitasi pertumbuhan bakteri asam 

laktat. Peningkatan konsentrasi tepung yam pada pembuatan 

yoghurt menyediakan pati dalam jumlah tinggi untuk 
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mendukung pertumbuhan bakteri asam laktat dari 9,32 log 

cfu/mL menjadi 9,65 log cfu/mL.  

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa nilai total 

bakteri asam laktat yoghurt drink dengan penambahan tepung 

maizena 4% (P4) memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 (0%), P1 (1%) dan P2 

(2%). Penambahan tepung maizena yang semakin meningkat 

menjadikan bakteri asam laktat mendapat media yang 

membantu pertumbuhan dan perkembangannya, hal tersebut 

diduga bakteri asam laktat dari jenis Lactobacillus sp. mampu 

memproduksi enzim α-amilase yang berperan penting dalam 

hidrolisis pati. Enzim α-amilase akan memecah ikatan α-1,4 

glikosidik yang mengikat amilosa dan amilopektin pati 

menjadi oligosakarida. Oligosakarida selanjutnya akan 

dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat pada proses fermnetasi. 

Hal ini didukung oleh pernyataan Fossi, Tavea, Jiwoua and 

Ndjuenkeu (2009) bahwa bakteri golongan Lactobaillus sp. 

mampu memproduksi enzim α-amilase dalam jumlah besar. 

Enzim α-amilase dapat mengubah pati menjadi oligosakarida, 

maltosa dan glukosa (Souza and Megalhaes, 2010). 

Berdasarkan penelitian Dewi, Thohari dan Radiati (2014), 

peningkatan persentase pati ubi cilembu pada pembuatan es 

krim yoghurt sinbiotik mampu meningkatkan total bakteri 

asam laktat disebabkan pati ubi cilembu mengandung 

oligosakarida yang merupakan karbohidrat sekaligus berperan 

sebagai prebiotik bagi bakteri asam laktat. Mountzouris and 

Tisrtsikos (2010) menyatakan bahwa prebiotik merupakan 

bahan pangan tidak tercerna yang memiliki efek 

menguntungkan bagi tubuh dengan menstimulasi pertumbuhan 

sejumlah bakteri dalam usus besar. Salah satu manfaat 
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prebiotik adalah untuk mengatasi diare karena menyediakan 

komponen serat makanan bagi tubuh.   

Total  bakteri asam laktat pada P4 yakni sebesar 5,56 

± 0,026 log cfu/mL mendekati persyaratan tentang minimal 

total bakteri asam laktat pada SNI (2009) bahwa minimal total 

bakteri asam laktat adalah 10
7
 atau apabila dirubah dalam 

bentuk log nilainya sebesar 7 log cfu/mL. Menurut Tamime, 

Saarela, Sondergaard, Mistry and Shah (2005) bakteri 

probiotik harus tumbuh dalam susu dan bertahan dalam jumlah 

yang memadai agar diperoleh efek kesehatan yang diinginkan. 

Bakteri probiotik yang disarankan terdapat pada makanan 

adalah minimal 10
6
 cfu/g atau 6 log cfu/g sedangkan untuk 

asupan setiap hari adalah 10
9
 cfu/g atau 9 log cfu/g. 

Penambahan tepung maizena sebesar 4% menunjukkan nilai 

total bakteri asam laktat yang terbaik. 

 

4.2 Total Plate Count (TPC) 

 Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan 

penambahan tepung maizena berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap TPC. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seiring 

peningkatan konsentrasi penambahan tepung maizena mampu 

meningkatkan jumlah bakteri pada yoghurt drink. Peningkatan 

penggunaan tepung maizena diduga mampu meningkatkan 

jumlah bakteri pada yoghurt drink. Peningkatan total plate 

count diduga berkaitan dengan keberadaan total bakteri asam 

laktat pada yoghurt. Hal tersebut disebabkan tepung maizena 

kaya akan karbohidrat yang dapat membantu pertumbuhan dan 

perkembangan probiotik pada yoghurt serta menghasilkan 

asam laktat yang mampu menekan pertumbuhan bakteri 

pathogen. Hal ini sesuai dengan pendapat Moneim, Rania dan 

Zakaria (2011) bahwa meningkatnya total bakteri asam laktat 
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menjadikan produksi asam meningkat. Produksi asam laktat 

menjadikan pertumbuhan bakteri patogen menjadi terhambat 

karena suasana asam. Nilai rata-rata TPC yoghurt drink dan 

nilai hasil uji Duncan disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya 

konsentrasi tepung maizena hingga 4% dapat meningkatkan 

nilai TPC, hal ini menerima hipotesis 1. TPC terendah pada 

perlakuan P0 sebesar 5,10 ± 0,057 log cfu/mL, semakin 

meningkat pada P1, P2 dan P3 serta TPC tertinggi pada P4 

sebesar 5,57 ± 0,020 log cfu/mL. Meningkatnya TPC 

disebabkan oleh peningkatan jumlah bakteri asam laktat pada 

yoghurt drink. Bakteri asam laktat meningkat karena adanya 

penambahan pati yakni tepung maizena sebagai medium 

pertumbuhan pada proses pembuatan yoghurt drink. Pati 

merupakan polisakarida yang tidak dapat larut pada air dingin 

tetapi dapat menyerap dan mengembang. Apabila dipanaskan 

granula pati akan pecah dan membentuk gel. Pati yang telah 

mengalami gelatinisasi tersebut akan mudah untuk dicerna 

melalui proses hidrolisis menjadi dekstrin, maltosa dan 

terakhir glukosa (Susanto dan Dewanti, 2004).  

 Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa nilai total plate 

count yoghurt drink dengan penambahan tepung maizena 4% 

(P4) memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap P0 (0%), P1 (1%) dan P2 (2%). Hal tersebut 

sesuai dengan penelitian Henny, Thohari dan Radiati (2014) 

yang menyatakan bahwa peningkatan penggunaan konsentrasi 

pati ubi cilembu pada pembuatan es krim yoghurt sinbiotik 

mampu meningkatkan nilai TPC. Peningkatan TPC berkaitan 

erat dengan peningkatan total BAL. Meningkatnya total BAL 

akan meningkatkan kandungan asam laktat sebagai hasil 

metabolisme dan memberikan suasana asam pada yoghurt 
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drink. Suasana asam pada yoghurt drink mampu menekan 

pertumbuhan bakteri patogen. Nilai TPC menunjukkan total 

seluruh mikroba yang ada pada yoghurt drink tidak bergantung 

pada jenis-jenis mikroba. Nilai TPC dapat dipengaruhi oleh 

kualitas bahan pembuatan yoghurt drink seperti susu, tepung 

maizena, air dan gula. Proses pembuatan yoghurt drink dapat 

pula mempengaruhi nilai TPC yoghurt drink mulai dari 

sanitasi peralatan dan kebersihan lingkungan. Nilai TPC 

yoghurt drink dengan penambahan tepung maizena lebih 

tinggi dibandingkan dengan hasil yang disampaikan oleh 

Okoye and Animalu (2009) yaitu berkisar 10
2
 cfu/mL (2 log 

cfu/mL) sampai dengan 1,7 x 10
2
 cfu/mL (2,23 log cfu/mL), 

akan tetapi lebih rendah apabila dibandingkan dengan hasil 

yang disampaikan oleh Ndife, Idoko and Garba (2014) yaitu 8 

x 10
5
 cfu/mL atau  apabila dirubah dalam bentuk log nilainya 

sebesar 5,90 log cfu/mL. Nilai TPC yang tinggi tidak selalu 

mencermikan bahwa suatu produk tidak aman dan sebaliknya 

nilai TPC yang rendah tidak selalu menunjukkan bahwa 

produk bebas dari bakteri patogen, oleh karenanya perlakuan 

terbaik berdasarkan TPC adalah pada P4 sebesar 5,57 ± 0,020 

log cfu/mL. 

 

4.3 Total keasaman 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan 

penambahan tepung maizena berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap total keasaman. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

seiring peningkatan konsentrasi penambahan tepung maizena 

meningkatkan total keasaman pada yoghurt drink. Jumlah total 

keasaman pada yoghurt drink berbanding lurus dengan jumlah 

total bakteri asam laktat. Hal ini disebabkan semakin banyak 

bakteri asam laktat yang hidup maka akan menghasilkan asam 
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yang banyak pula sebagai hasil dari proses fermentasi.  Hal ini 

sesuai dengan yang disampaikan Athar, Shah and Khan (2000) 

bahwa yoghurt yang dibuat dari susu kerbau dengan 

penambahan stabilizer pati jagung dengan konsentrasi yang 

semakin meningkat yakni 0%, 5%, 10% dan 15% mengalami 

peningkatan jumlah asam di setiap perlakuan masing-masing 

yakni 0,755%, 0,924%, 1,137% dan 1,267%. Nilai rata-rata 

total keasaman yoghurt drink dan hasil uji Duncan disajikan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan peningkatan 

konsentrasi tepung maizena hingga 4% mampu meningkatkan 

total keasaman yoghurt drink, hal ini menerima hipotesis 1. 

Total keasaman terendah terdapat pada P0 0,65 ± 0,032%, 

semakin meningkat pada P1, P2, P3 dan serta total keasaman 

tertinggi pada P4 sebesar 0,90 ± 0,029%. Peningkatan total 

keasaman disebabkan bakteri asam laktat memperoleh 

medium pertumbuhan tambahan dengan adanya tepung 

maizena. Bakteri asam laktat mempunyai enzim yang dapat 

menghidrolisis pati dan menurunkan konsentrasi gula untuk 

memproduksi asam laktat selama proses fermentasi (Abodjo, 

Tagro, Olo, Akissi, Koffi and Marina, 2010). Keasaman 

memiliki korelasi negatif dengan pH hal ini disebabkan ketika 

asam laktat diproduksi maka tingkat keasaman akan 

meningkat sedangkan pH akan turun (Malik, Anjum, Sameen, 

Khan and Sohaib, 2012).  

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa nilai total 

keasaman yoghurt drink dengan penambahan tepung maizena 

sebesar 4% (P4) berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 

(0%), P1 (1%) dan P2 (2%). Adanya penambahan tepung 

maizena pada pembuatan yoghurt akan meningkatkan sumber 

nutrisi bagi bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat akan 
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menghasilkan enzim α-amilase yang memecah ikatan α-1,4 

glikosidik yang mengikat amilosa dan amilopektin pati 

menjadi oligosakarida. Oligosakarida selanjutnya akan 

dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat pada proses fermnetasi 

dan akan dihasilkan asam laktat. Peningkatan ketersediaan 

oligosakarida inilah yang diduga mampu meningkatkan 

produksi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rauf dan Sarbini (2012) bahwa 

meningkatnya konsentrasi stabilizer pada pembuatan yoghurt 

berbahan dasar tepung kedelai rendah lemak berkorelasi 

positif dengan tingginya total keasaman pada yoghurt. 

Peningkatan konsentrasi stabilizer pati jagung sebanyak 1%, 

1,5% dan 2% menunjukkan total asam yang meningkat pada 

yoghurt.  Menurut Malik et al. (2012) total keasaman pada 

yoghurt yang terbuat dari susu sapi dengan penambahan 

stabilizer pati memiliki nilai total keasaman berkisar 1,25%-

1,40%. Total keasaman pada yoghurt drink yang diperkaya 

dengan tepung maizena adalah 0,65% - 0,90%. Nilai total 

keasaman tersebut sesuai dengan SNI (2009) bahwa total 

keasaman pada yoghurt berkisar 0,5%-2,0%. Menurut Widodo 

(2002) total keasaman pada yoghurt idealnya berkisar 0,85-

0,95%. Berdasarkan hal tersebut P4 memiliki nilai total 

keasaman terbaik yaitu sebesar 0,90 ± 0,029%. 

 

4.4 Bobot Jenis 

 Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan 

penambahan tepung maizena berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap bobot jenis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

seiring peningkatan konsentrasi penambahan tepung maizena 

meningkatkan bobot jenis yoghurt drink. Penambahan tepung 

maizena pada pembuatan yoghurt drink menjadikan padatan 
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dalam yoghurt drink meningkat akibat adanya penambahan 

padatan berupa karbohidrat dari tepung maizena. 

Meningkatnya bahan padatan dalam yoghurt menjadikan nilai 

bobot jenis meningkat serta diharapkan dapat mengurangi 

sineresis pada yoghurt drink.  Penambahan pati jagung sebagai 

stabilizer dalam pembuatan thermized yoghurt memberikan 

nilai total padatan yang lebih signifikan dibandingkan dengan 

stabilizer lainnya yaitu gelatin dan CMC. Peningkatan 

konsentrasi stabilizer menjadikan kandungan total padatan 

meningkat. Total padatan memiliki korelasi positif dengan 

bobot jenis (Alakali et al., 2008). Nilai rata-rata bobot jenis 

yoghurt drink dan hasil uji Duncan disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa dengan peningkatan 

konsentrasi tepung maizena hingga 4% mampu meningkatkan 

bobot jenis, hal ini menrima hipotesis 1. Bobot jenis terendah 

terdapat pada P0 sebesar 1,309 ± 0,00024 semakin meningkat 

pada P1, P2 dan P3 serta bobot jenis tertinggi pada P4 sebesar 

1,315 ± 0,00022. Penambahan tepung maizena sebagai 

stabilizer akan meningkatkan bahan padatan pada yoghurt 

drink sehingga dapat mencegah terjadinya sineresis. Menurut 

Malik et al. (2012) stabilizer pada yoghurt berfungsi untuk 

meningkatkan viskositas, memperbaiki cita rasa, 

meningkatkan padatan susu dan mencegah sineresis. 

Penggunaan pati sebagai stabilizer yoghurt memiliki beberapa 

keuntungan diantaranya menjadikan tekstur lembut, 

memudahkan proses dan biaya lebih murah apabila 

dibandingkan dengan hidrokoloid jenis lain.  

 Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa bobot jenis 

yoghurt drink dengan penambahan tepung maizena sebesar 4% 

(P4) berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 (0%), P1 

(1%), P2 (2%) dan P3 (3%). Peningkatan bobot jenis yoghurt 
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drink berkaitan dengan peningkatan konsentrasi tepung 

maizena. Tepung maizena berperan sebagai bahan padatan 

yang akan berperan menstabilkan produk yoghurt drink karena 

tepung maizena memiliki kandungan amilopektin yang tinggi. 

Kandungan amilopektin berperan dalam menentukan sifat 

fungsional tepung maizena. Bobot jenis yoghurt rendah lemak 

adalah 1,08 (FAO, 2012). Menurut Alakali et al. (2008) 

peningkatan konsentrasi stabilizer juga berkorelasi positif 

dengan nilai bobot jenis yoghurt, dimana konsentrasi 

penambahan stabilizer pati jagung sebesar 1% memberikan 

nilai bobot jenis yang siginifikan dibandingkan dengan 

stabilizer lainnya. Ndife et al. (2014) menyatakan bahwa 

yoghurt yang ditambah kue kelapa dengan persentase yang 

berbeda 0%, 10%, 20% dan 30% memiliki nilai bobot jenis 

masing-masing sebesar 1,03, 1,06, 1,10 dan 1,14. Peningkatan 

bobot jenis disebabkan kue kelapa berperan sebagai bahan 

padatan yang mampu meningkatkan nilai bobot jenis. Bobot 

jenis yoghurt drink dengan penambahan tepung maizena 

memiliki nilai bobot jenis yang lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan FAO (2012), Alakali et al. (2008) dan 

Ndife et al. (2014). Perlakuan dengan tanpa penambahan 

tepung maizena  (P0) menunjukkan bobot jenis terbaik yakni 

sebesar 1,309 ± 0,00024. 

 

4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan untuk 

mendapatkan perlakuan terbaik dari perbedaan tingkat 

penggunaan tepung maizena pada yoghurt drink. Penentuan 

perlakuan terbaik dilakukan dengan metode deskriptif. Melalui 

metode tersebut hasil penelitian dibandingkan dengan Standar 

Nasional Indonesia, Standar Internasional, text book maupun 
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jurnal. Perlakuan terbaik terdapat pada P4 dengan acuan utama 

menggunakan variabel total bakteri asam laktat. Total bakteri 

asam laktat merupakan komponen penting dalam menentukan 

kualitas produk fermentasi karena peran bakteri asam laktat 

sebagai probiotik yang memiliki manfaat positif bagi 

kesehatan. Bakteri dari genus Lactobacillus merupakan 

probiotik yang utama. P4 dengan penambahan tepung maizena 

sebesar 4% menghasilkan total bakteri asam laktat yang 

mendekati syarat minimal bakteri asam laktat pada yoghurt 

menurut SNI (2009) sebesar 5,56 ± 0,026 log cfu/mL. P4 

menunjukkan nilai total keasaman sebesar 0,90%. Nilai 

tersebut berada dalam kisaran jumlah total keasaman yang 

ideal sebesar 0,85-0,95% (Widodo, 2002).  

 Nilai TPC mengalami peningkatan seiring dengan 

peningkatan konsentrasi tepung maizena. Peningkatan TPC 

diduga berkaitan erat dengan keberadaan total bakteri asam 

laktat dalam yoghurt drink. Meningkatnya total bakteri asam 

laktat akan meningkatkan kandungan asam laktat sebagai hasil 

metabolisme dan memberikan suasana asam pada yoghurt 

drink. Suasana asam pada yoghurt drink mampu menekan 

pertumbuhan bakteri patogen. Menurut Waluyo (2005) 

perhitungan total count merupakan perhitungan mikroba 

secara keseluruhan tidak bergantung pada jenis mikroba. 

Berdasarkan variabel TPC perlakuan terbaik terdapat pada P4 

yakni 5,57 ± 0,020 log cfu/mL. Nilai bobot jenis juga 

menngalami peningkatan seiring dengan peningkatan 

penambahan tepung maizena. Tepung maizena merupakan 

sumber karbohidrat yang dapat berperan sebagai bahan 

padatan. Meningkatnya bahan padatan akan berdampak 

dengan peningkatan bobot jenis. Berdasarkan variabel Bobot 

jenis perlakuan terbaik pada P0 yakni 1,309 ± 0,00024. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penambahan tepung maizena pada proses pembuatan 

yoghurt drink mampu meningkatkan kualitas yoghurt 

drink dengan meningkatkan total bakteri asam laktat, 

menekan pertumbuhan mikroba patogen, 

meningkatkan total asam dan bobot jenis yoghurt 

drink.  

2. Perlakuan terbaik pada penambahan tepung maizena 

dengan konsentrasi 4% apabila ditinjau dari total 

bakteri asam laktat, TPC dan total asam, sedangkan 

apabila ditinjau dari bobot jenis pada perlakuan tanpa 

penambahan tepung maizena. 

 

5.2 Saran 

 Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut penambahan tepung maizena pada 

pembuatan yoghurt drink dengan konsentrasi 6%, untuk 

mengetahui kualitas yoghurt drink lebih lanjut. 

 



38 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abodjo, K.C., S.G. Targo, K. Olo, K.F. Akissi, N.F. Koffi and 

K.C. Marina. 2010. Biochemical and Microbial 

Changes During Traditional Spontaneous Lactic 

Acid Fermentation Process Using Two Varieties of 

Cassava for Production of a “Alladjan” Starter. 

International Food Research Journal, 17: 563-573. 

 

Afriani. 2010. Pengaruh Penggunaan Starter Bakteri Asam 

Laktat Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus 

fermentum Terhadap Total Bakteri Asam Laktat, 

Kadar Asam, dan Nilai pH Dadih Susu Sapi. Jurnal 

Ilmiah Ilmu-ilmu Peternakan., 13 (6): 279-285. 

 

Alakali, J.S., T.M. Okonkwo andE.M. Lordye. 2008. Effect of 

Stabilizers on the Physico-Chemichal and Sensory 

Attributes of Thermized Yoghurt. African Journal of 

Biotechnology., 7 (2): 158-163. 

 

Alam, N dan Nurhaeni. 2008. Komposisi Kimia dan Sifat 

Fungsional Pati Jagung Berbagai Varietas yang 

Diekstrak dengan Pelarut Natrium Bikarbonat. Jurnal 

Agroland., 15 (2): 89-94. 

 

Almatsier, S. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Gramedia 

Pustaka Utama. Jakarta. 

 

Athar, I.H., M.A. Shah and U.N. Khan. 2000. Effect of 

Various Stabilizers on Whey Separation (Syneresis) 



39 
 

and Quality of Yoghurt. Pakistan Journal of 

Biological Sciences., 3 (8): 1336-1338. 

 

Badan Standar Nasional. 2009. Yoghurt. SNI 2981-2009. 

Jakarta 

 

Dewi, K.D., I. Thohari dan L.E. Radiati. 2014. Pengaruh 

Penambahan Pati Ubi Cilembu Terhadap Total 

Padatan, pH, Total Bakteri Asam Laktat dan 

Organoleptik Es Krim Yoghurt Sinbiotik. Repositori 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

FAO. 2012. Density Databases Version 2.0. Italia. 

 

Food Safety and Standards Authority of India. 2012. Manual 

of Methods of Analysis of foods: Oil and Fats. New 

Delhi. 

 

Fossi, B.T., F.Tavea, C. Jiwoua and R. Ndjouenkeu. 2009. 

Screening and Phenotypic Characterization of 

Thermostable Amylases Producing Yeasts and 

Bacteria Strains From Some Cameroonian Soils. 

African Journal of Microbiology Research., 3 (9): 

504-514. 

 

Ginting, N. dan E. Pasaribu. 2005. Pengaruh Temperatur 

dalam Pembuatan Yoghurt dari Berbagai Jenis Susu 

dengan Menggunakan Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus. Jurnal Agribisnis 

Peternakan., 1 (2): 73-77. 



40 
 

Harmayani, E., Ngatirah, E.S. Rahayu dan T. Utami. 2001. 

Ketahanan dan Viabilitas Probiotik Bakteri Asam 

Laktat Selama Proses Pembuatan Kultur Kering 

dengan Metode Freeze dan Spray Drying. Jurnal. 

Teknologi Dan Industri Pangan., 12 (2): 126-132. 

 

Henny, I.W., I. Thohari dan L.E. Radiati. 2014. Pengaruh 

Penambahan Pati Ubi Cilembu Terhadap Viskositas, 

Overrun, Kecepatan Meleleh dan Total Plate Count 

Es Krim Yoghurt Sinbiotik. Repositori Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

Hidayat, N., M.C. Padaga dan S. Suhartini. 2006. 

Mikrobiologi Industri. Andi. Yogyakarta. 

 

Jannah, A.M., A.M. Legowo, Y.B. Pramono, A.N. Al-Baarri 

dan S.B.M. Abduh. 2014. Total Bakteri Asam 

Laktat, pH, Keasaman dan Citarasa dan Kesukaan 

Yoghurt Drink dengan Penambahan Ekstrak 

Belimbing. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan., 3 (2): 

7-11. 

 

Lee, S.Y., J. Ahn and H.S. Kwak. 2011. Effect of the Extract 

Yam Powder Addition on Yoghurt Properties During 

Storage. Korean Journal for Food Science of Animal 

Resources., 31(1): 66-73. 

 

Malik, A.H., F.M. Anjum, A. Sameen, M.I. Khan and M. 

Sohaib. 2012. Extraction of Starch from Water 

Chestnut (Trapa bispinosa Roxb) and its application 



41 
 

in yoghurt as a stabilizer. Pakistan Journal of Food 

Science., 22 (4): 209-218. 

 

Martati, E. 2006. Bahan Tambahan Makanan. Malang. 

Penerbit Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya. 

 

Muchtadi, T., Sugiyono dan F. Ayustaningwarno. 2013. Ilmu 

Pengetahuan Bahan Pangan. Alfabeta. Bandung. 

 

Moneim, A.E., M.A. Rania and  A.S. Zakaria. 2011. Effect of 

storage on quality of yoghurt prepared from cow’s 

and goat’s milk and pure strains of lactic acid 

bacteria. Journal of Science and Technology., 12 (1): 

136-143. 

 

Mostert, J. F. and P. J. Jooste. 2002. Quality Control in the 

Dairy Industry. Dalam R.K. Robinson. 2002. Dairy 

Microbiology Handbook: The Microbiology of Milk 

and Milk Products. Third Edition. Wiley Interciece, 

USA. 

 

Mountzouris, K.C and P. Tsirtsikos. 2010. Prebiotics. Dalam 

Nollet, L.M.L dan F. Toldra. 2010. Handbook of 

Dairy Foods Analysis. CRC Press. United States of 

America. 

 

Ndife, J., F. Idoko and R. Garba. 2014. Production and Quality 

Assessment of Functional Yoghurt Enriched With 

Coconut. International Journal of Nutrition and Food 

Sciences., 3 (6): 545-550. 



42 
 

 

Nilsson, L.E., S. Lyck and A.Y. Tamime. 2006. Production of 

Drinking Products. dalam Tamime, A.Y. 2006. 

Fermented Milks. Blackwell Publishing Company. 

UK. 

 

Okoye, J.I. and I.L. Animalu. 2009. Evaluation of Physico-

Chemichal and Microbiological Properties of Stirred 

Yoghurt Stabilized with Sweet Potato (Ipomea 

Batata) Starch. Continental Journal of Microbiology 

3., (27): 27-30. 

 

Poedjiadi, A dan T. Supriyanti. 2007. Dasar-Dasar Biokimia. 

Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. 

 

Pramitaningrum, Yudhi. 2011. Pengaruh Penggunaan 

Beberapa Jenis Pati Terhadap Karakteristik 

Fisikokimia dan Organoleptik Yoghurt Kental. 

Universitas Sebelas Maret. Semarang. 

 

Rauf, R dan D. Sarbini. 2012. Pengaruh Penstabil Terhadap 

Sifat Fisiko-Kimia Yogurt yang Dibuat dari Tepung 

Kedelai Rendah Lemak. Seminar Nasional IX 

Pendidikan Biologi FKIP UNS. 

 

Requena, T and C. Pelaez. 2010. Characterization of Lactic 

Acid Bacteria Used as Starter Cultures. Dalam 

Nollet, L.M.L dan F. Toldra. 2010. Handbook of 

Dairy Foods Analysis. CRC Press. United States of 

America. 

 



43 
 

Richana, N dan Suarni. 2007. Teknologi Pengolahan Jagung. 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Pangan. Departemen Pertanian. 

 

Romadhon, Subagiyo dan S. Margono. 2012. Isolasi dan 

Karakterisasi Bakteri Asam Laktat dari Usus Udang 

Penghasil Bakteriosin sebagai Agen Antibakteria 

Pada Produk-Produk Hasil Perikanan. Jurnal Saintek 

Perikanan., 8(1): 59-64. 

 

Saleh, E. 2004. Teknologi Pengolahan Susu dan Hasil Ikutan 

Ternak. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera 

Utara. 

 

Singh, H and R.J. Bennett. 2002. Dalam Robinson, R.K. 2002. 

Dairy Microbiology Handbook: The Microbiology of 

Milk and Milk Products. Third Edition. Wiley 

Intersciece. USA. 

 

Soeparno. 2007. Materi Pokok Pengolahan Hasil Ternak: Edisi 

2. Universitas Terbuka. Jakarta. 

 

Souza, P.M and P.O. Magalhaes. 2010. Application of 

Microbial α-Amylase in Industry: A-Review. 

Brazilian Journal of Microbiology., 41: 850-861. 

 

Suarni dan S. Widowati. 2007. Struktur, Komposisi, dan 

Nutrisi Jagung. Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Tanaman Pangan. Departemen Pertanian. 

 



44 
 

Susanto dan T. Dewanti. 20014. Ilmu Pangan dan Gizi. 

Akademika. Yogyakarta. 

 

Susilorini, T.E dan M.E. Sawitri. 2006. Produk Olahan Susu. 

Penebar Swadaya. Jakarta. 

 

Tamime, A.Y., M. Sararela, A.K. Sondergaard, V.V. Mistry 

and N.P. Shah. 2005. Production and Maintenance of 

Viability of Probiotic Micro-organisms in Dairy 

Products. Dalam Tamime, A.Y. 2005. Probiotic 

Dairy Product. Blackwell Publishing. USA. 

 

Tamime, A. 2006. Probiotic Dairy Products. Blackwell 

Publishing. USA. 

 

Tamime, A.Y. and R.K. Robinson. 2007. Tamime and 

Robinson’s Yoghurt: Science and Technology. Third 

Edition. Woodhead Publishing Limited. Cambridge. 

 

Waluyo, L. 2005. Mikrobiologi Lingkungan. Universitas 

Muhammadiyah Malang. Malang. 

 

White, P.J. and A. Tziotis. 2004. New Corn Starces. dalam 

Eliasson, A.C. 2004. Starch in Food: Structure, 

Function and Applications. Woodhead Publishing 

Limited. Cambridge. 

 

Widodo, W. 2002. Bioteknologi Fermentasi Susu. Pusat 

Pengembangan Bioteknologi. Universitas 

Muhammadiyah Malang. Malang. 

 



45 
 

Winarno, F.G dan I.E. Fernandez. 2007. Susu dan Produk 

Fermentasinya. M-BIO Press. Bogor. 

 

Yildiz, F. 2010. Development and Manufacture of Yogurt and 

Other Functional Dairy Products. Taylor and Francis 

Group. United State. 

 



46 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pengujian Total Bakteri Asam Laktat 

(Jannah dkk., 2014) 

 

Langkah-langkah penghitungan total bakteri asam laktat 

pada yogurt drink dengan penambahan tepung maizena adalah 

sebagai berikut: 

1. Menyiapkan 6 tabung berisi 9 mL larutan Bufer 

Peptone Water masing-masing diberi label 10
-1

 sampai 

dengan 10
-6

 serta 6 cawan petri steril diberi label 10
-1

 

sampai dengan 10
-6

. 

2. Sampel yang akan dihitung total bakteri dikocok dan 

diambil 1 mL sampel kemudian dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi 1 sebagai seri pengenceran 10
-1

. 

3. 1 mL sampel dipindahkan dari tabung ke dalam 

tabung 2 sebagai seri pengenceran 10
-2

 dan seterusnya 

sampai diperoleh seri pengenceran 10
-6

. 

4. Sebanyak 1 mL larutan yang dikehendaki (10
-3

, 10
-4

 

dan  10
-5

) kemudian dipipet dan dimasukkan ke dalam 

cawan petri steril dengan menggunakan pipet steril 1 

mL. 

5. Sebanyak 15 mL agar medium yaitu deMan Rogose 

Sharp Agar (MRSA) yang telah didinginkan 40
0
C-

50
0
C kemudian ditambahkan ke dalam cawan petri 

tersebut. 

6. Segera setalah penuangan, cawan petri digerakkan 

mengikuti angka delapan hingga sampel di dalamnya 

homogen kemudian agar didiamkan hingga memadat. 

7. Agar di dalam cawan petri lalu diinkubasi terbalik 

pada suhu 37
0
C selama 48 jam.  
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8. Jumlah koloni dihitung menggunakan Colony 

Counter. Data BAL ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma (satuan log cfu/mL). 
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Lampiran 2. Pengujian total plate count (Harmayani dkk., 

2001)  

 

Langkah-langkah penghitungan TPC pada yogurt drink 

dengan penambahan tepung maizena adalah sebagai berikut: 

1. Menyiapkan 6 tabung berisi 9 mL larutan Buffer 

Peptone Water masing-masing diberi label 10
-1

 sampai 

dengan P
-6

 serta 6 cawan petri steril diberi label 10
-1

 

sampai dengan 10
-6

. 

2. Sampel dikocok yang akan dihitung total bakteri dan 

diambil 1 mL sampel kemudian dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi 1 sebagai seri pengenceran 10
-1

. 

3. 1 mL sampel dipindahkan dari tabung ke dalam 

tabung 2 sebagai seri pengenceran 10
-2

 dan seterusnya 

sampai diperoleh seri pengenceran 10
-6

. 

4. Sebanyak 1 mL larutan yang dikehendaki (10
-3

, 10
-4

 

dan  10
-5

) kemudian dipipet dan dimasukkan ke dalam 

cawan petri steril dengan menggunakan pipet steril 1 

mL. 

5. Media PCA steril dituangkan sebanyak 15 mL ke 

dalam cawan petri, goyang-goyang secara perlahan 

membentuk angka 8. 

6. Setelah media membeku cawan petri dibalik dan 

dimasukan ke dalam inkubator pada suhu 37
0
C selama 

48 jam. 

7. Jumlah koloni dihitung menggunakan Colony 

Counter. Data TPC ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma (satuan log cfu/mL). 
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Lampiran 3. Pengujian total keasaman (Jannah dkk., 

2014) 

 

Langkah-langkah penghitungan total keasaman pada 

yoghurt drink dengan penambahan tepung maizena adalah 

sebagai berikut: 

1. Sampel yogurt drink diambil 10 mL. 

2. Indikator Phenolptalin (PP) 1% ditambahkan sebanyak 

2 tetes pada sampel yoghurt drink sebelum dititrasi. 

3. Sampel dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terlihat 

warna merah muda konstan. 

4. Perhitungan kadar asam dilakukan dengan rumus 

berikut: 

 

Keterangan: V1 : Volume NaOH (ml) 

          V2 : Volume Sampel (ml) 

                       N  : Normalitas NaOH (0,1 N) 

           B  : Berat Molekul Asam Laktat (90) 
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Lampiran 4. Pengujian bobot jenis (Food Safety and 

Standards Authority of  India, 2012) 

 

Langkah-langkah pengujian bobot jenis pada yogurt drink 

dengan penambahan tepung maizena adalah sebagai berikut: 

1. Menimbang piknometer. (A) 

2. Piknometer diisi dengan air bersuhu 20
0
C. 

3. Piknometer berisi air direndam dalam waterbath 

bersuhu 30
0
C selama 30 menit. 

4. Piknometer diangkat dari waterbath kemudian 

dikeringkan dengan kertas hisap. 

5. Piknometer berisi air ditimbang. (B) 

6. Sampel disaring menggunakan kertas saring. 

7. Piknometer dibersihkan lalu dikeringkan dengan 

kertas hisap. 

8. Mengiisi piknometer dengan yoghurt drink bersuhu 

30
0
C. 

9. Pengisian yoghurt drink dalam piknometer sampai 

meluap dan tidak ada gelembung udara di dalamnya. 

10.  Piknometer ditutup dan direndam dalam bak air yang 

bersuhu 30
0
C dengan toleransi 0,2

0
C selama 30 menit. 

11.  Piknometer diangkat dari waterbath dan dikeringkan 

dengan kertas hisap. 

12.  Piknometer berisi yoghurt drink ditimbang. (C) 

 

 

Keterangan 

A : berat piknometer 

B : berat piknometer berisi air bersuhu 30
0
C 

C : berat piknometer berisi yoghurt drink bersuhu 30
0
C 
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Lampiran 5. Data dan analisis statistik total BAL   

                       yoghurt drink (log cfu/ mL) 

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± 

SD 1 2 3 4 

P0 4,079 4,000 4,146 4,041 16,267 4,07 ± 0,062 

P1 4,255 5,230 4,362 4,279 18,126 4,53 ± 0,468 

P2 5,000 5,041 5,176 5,114 20,331 5,08 ± 0,078 
P3 5,431 5,398 5,342 5,462 21,634 5,41 ± 0,051 

P4 5,591 5,531 5,568 5,544 22,235 5,56 ± 0,026 

Total 24,357 25,201 24,595 24,441 98,593 24,65 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 486,032 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [4,079]
2
 + [4,000]

2
 + [4,146] 

2
+ … + 

[5,544]
2
 – 486,032 

= 16,640 + 16,00 + 17,190 + … + 30,737 – 

486,032 

  = 6,904 

 

JK Perlakuan =  – 

486,032 

=  – 

486,032 

= 492,239 – 486,032 

= 6,207 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 6,904– 6,207 

  = 0,697 

 

Tabel ANOVA 

 

SK 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 6,207 1,55 33,38 3,06 4,89 

Galat 15 0,697 0,05    

Total 19 6,904     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 

 

Uji Duncan: 

Uji Duncan 1% = R.  

   = R.  

   = R. 0.10780618 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji duncan 

1% 

0,450 0,471 0,485 0,494 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4= jumlah perlakuan – 1 

   15 = db galat 

   0,01= taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 4,07 a 

P1 4,53  b 

P2 5,08  c 

P3 5,41 c 

P4 5,56 d 
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Lampiran 6. Data dan analisis statistik total plate count 

                      yoghurt drink (log cfu/mL) 

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± 

SD 1 2 3 4 

P0 5,114 5,176 5,079 5,041 20,411 5,10 ± 0,057 

P1 5,322 5,279 5,301 5,204 21,106 5,28 ± 0,051 

P2 5,447 5,519 5,431 5,462 21,859 5,46 ± 0,038 

P3 5,491 5,544 5,462 5,477 21,975 5,49 ± 0,036 

P4 5,544 5,591 5,568 5,580 22,283 5,57 ± 0,020 

Total 26,919 27,108 26,842 26,765 107,634 26,91 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 579,256 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [5,114]
2
 + [5,176]

2
 + [5,079] 

2
+ … + 

[5,580]
2
 – 579,256 

= 26,152 + 26,792 + 25,798 + … + 31,134 – 

579,256 

  = 0,604 

 

JK Perlakuan =  – 

579,256 

=  – 

579,256 

= 579,833 – 579,256 

= 0,577 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,604 – 0,577 

  = 0,027 

 

Tabel ANOVA 

 

SK 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,577 0,1441 79,815 3,06 4,89 

Galat 15 0,027 0,0018    

Total 19 0,604     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 

 

Uji Duncan: 

Uji Duncan 1% = R.  

   = R.  

   = R. 0.021248631 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji duncan 

1% 

0,089 0,093 0,096 0,097 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4= jumlah perlakuan – 1 

   15 = db galat 

   0,01= taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 5,10 a 

P1 5,28 b 

P2 5,46 c 

P3 5,49 c 

P4 5,57 d 
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Lampiran 7. Data dan analisis total keasaman  

                       yoghurt  drink (%) 

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± 

SD 1 2 3 4 

P0 0,64 0,61 0,68 0,67 2,600 0,65 ± 0,032 

P1 0,69 0,70 0,68 0,71 2,780 0,70 ± 0,013 

P2 0,79 0,72 0,74 0,8 3,050 0,76 ± 0,039 

P3 0,85 0,81 0,84 0,86 3,360 0,84 ± 0,022 

P4 0,89 0,9 0,86 0,93 3,580 0,90 ± 0,029 

Total 3,860 3,740 3,800 3,970 15,370 3,84 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 11,812 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [0,64]
2
 + [0,61]

2
 + [0,68] 

2
+ … + [0,93]

2
 – 

11,812 

  = 0,410 + 0,372 +0,462 + … + 0,865 – 11,812 

  = 0,174 

 

JK Perlakuan =  – 11,812 

  =  – 11,812 

= 11,974 – 11,812 

= 0,162 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,174 – 0,162 
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  = 0,012 

Tabel ANOVA 

 

SK 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,162 0,041 51,278 3,06 4,89 

Galat 15 0,012 0,001    

Total 19 0,174     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 

 

Uji Duncan: 

Uji Duncan 1% = R.  

   = R.  

   = R. 0,014068 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji duncan 

1% 

0,059 0,061 0,063 0,064 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4= jumlah perlakuan – 1 

   15 = db galat 

   0,01= taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 0,65  a 

P1 0,70  a 

P2 0,76  b 

P3 0,84  cd 

P4 0,90  d 
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Lampiran 8. Data dan analisis bobot jenis yoghurt drink  

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 

P0 1,3091 1,3095 1,3092 1,3096 5,2376 1,309 ± 0,00024 

P1 1,3107 1,3105 1,3101 1,3109 5,2424 1,311 ± 0,00034 

P2 1,3117 1,3115 1,3114 1,3119 5,2467 1,312 ± 0,00022 

P3 1,3133 1,3135 1,3139 1,3137 5,2546 1,314 ± 0,00026 

P4 1,3147 1,3143 1,3148 1,3146 5,2586 1,315 ± 0,00022 

Total 6,5597 6,5595 6,5596 6,5609 26,2397 6,560 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 34,42605919 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [1,3091]
2
 + [1,3095]

2
 + [1,3092] 

2
+ … + 

[1,3146]
2
 – 34,42605919 

= 1,7138 + 1,7149 +1,7141+ … + 1,7283 – 

34,42605919 

  = 0,0000753 

 

JK Perlakuan =  – 

34,42605919 

=  –  

34,42605919 

= 137,7045 – 34,42605919 

= 0,0000743 
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JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,0000752940 - 0,00007428265 

  = 0,0000010 

 

Tabel ANOVA 
 

SK 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,0000743 0.0000186 

 

276,4839 3,06 4,89 

Galat 15 0,0000010 0,0000001    

Total 19 0,0000753     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 

 

Uji Duncan: 

Uji Duncan 1% = R.  

   = R.  

   = R. 0,000129587 

 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P 

(konsentrasi) 

2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji 

duncan 1% 

0,0005404 0,0005663 0,0005831 0,0005935 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4= jumlah perlakuan – 1 

   15 = db galat 

   0,01= taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 1,309  a 

P1 1,311  b 

P2 1,312  c 

P3 1,314  d 

P4 1,315  e 
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