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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was determined the best concentration of gembili starch 

on sterilized yoghurt drink in terms of titratable acidity, pH, water holding capacity and 

syneresis. The materials of this research were fresh milk, yoghurt starter, gembili starch, water 

and sugar. The method used in this research was an experimental laboratory using Completely 

Randomized Design with four treatments and four replications. The treatments were consisted 

of: P0 (without gembili starch adding), P1 (1% gembilli starch adding), P2 (2% gembilli 

starch adding) and P3 (3% gembilli starch adding). Data were analyzed by Analysis of 

Variance (ANOVA) and continued by Duncan‟s Multiple Range Test. The result of this 

research showed that concentration of gembili starch gave no significantly difference effect 

(P>0,05) on titratable acidity and pH, but gave significantly difference effect (P<0.05) on 

water holding capacity dan syneresis. Addition of 3% gembili starch was the best for making 

yoghurt drink as the lowest value on titratable acidity was 0.52%, and syneresis 52.99%, and 

the highest value on pH 3.52 and water holding capacity 29.97%. Suggestion of this research 

was added 3% gembili starch to produce best sterilized yoghurt drink. 

    

Keywords: Drink, Gembili, Sterilization, and Yoghurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

PENGARUH  PENAMBAHAN PATI GEMBILI (Dioscorea esculenta) TERHADAP 

KUALITAS YOGHURT DRINK YANG DISTERILISASI DITINJAU DARI 

KEASAMAN, pH, DAYA IKAT AIR, DAN SINERESIS 

 

Anik Fadlilah
1 

, Purwadi
2
, dan Imam Tohari

2 

 
1 

Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 
2 

Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

 

RINGKASAN 

 

Yoghurt drink berbahan dasar yoghurt plain yang telah ditambahkan perasa buah-

buahan, sirup atau larutan gula. Proses  pembuatan  yoghurt, terjadi peningkatan  jumlah  total 

asam yang memicu  penurunan  pH  hingga  sekitar  pH isoelektrik  kasein (4,6),  sehingga  

terjadi penurunan  daya  ikat  air,  hal  ini mengakibatkan  yoghurt  rentan  terhadap sineresis. 

Penurunan  daya  ikat  air  dan terjadinya sineresis  dapat  diatasi  dengan  cara menambahkan  

bahan  penstabil  berupa pati gembili yang mengandung glukomanan yang sangat encer 

(0,0025 %) dan inulin 14,629%. Yoghur drink yang hanya ditambahkan bahan penstabil masih 

membutuhkan refrigerator dalam penyimpanannya, sehingga dibutuhkan sterilisasi sebagai 

alternatif untuk penyimpanan yoghurt pada suhu ruang dan waktu yang lebih lama. 

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, dan Laboratorium genetika Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Malang, pada bulan 1 Desember 2015–31 Desember 

2015. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui konsentrasi pemberian pati gembili yang 

tepat untuk menghasilkan yoghurt drink yang disterilisasi berkualitas optimum ditinjau dari 

keasaman, pH, daya ikat air, dan sineresis. 

Materi Penelitian ini adalah yoghurt drink dengan penambahan pati gembili sebagai 

bahan penstabil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan laboratorium 

untuk uji keasaman, pH, daya ikat air, dan sineresis dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan yang diberikan yaitu tanpa penambahan tanpa pati gembili (P0), penambahan pati 

gembili dengan konsentrasi 1% (P1), 2% (P2), dan 3% (P3). Variabel yang diamati keasaman, 

pH, daya ikat air dan sineresis. Data yang diperoleh diolah dilanjutkan analisis ragam 

(ANOVA). Apabila perlakuan memberikan perbedaan maka dilanjutkan dengan uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil Penelitian menujukkan bahwa tingkat penambahan pati gembili tidak 

memberikan perbedaan yang nyata pada keasaman dan pH (P>0,05) dan memberikan 

perbedaan yang nyata pada daya ikat air dan sineresis (P<0,05). Rata-Rata hasil analisis dari 

P0, P1, P2, dan P3 pada keasaman adalah 0,59±0,06; 0,55±0,04; 0,53±0,04; dan 0,52±0,03, 

pada pH: 3,48±0,02; 3,50±0,03; 3,51±0,03; dan 3,52±0,01, pada daya ikat air: 22,16±1,82; 

24,22±1,85; 27,07±5,23; dan 29,97±2,96; pada sineresis: 69,17±3,66; 62,40±5,43; 

59,70±6,79; dan 59,7 ±6,79.             

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan pati gembili hingga taraf 3% pada 

yoghurt drink yang disterilisasi tidak memberikan pengaruh pada keasaman dan pH, 

sedangkan memberikan pengaruh yang nyata pada daya ikat air dan sineresis. Konsentrasi 

penambahan pati gembili sebanyak 3% menghasilkan kualitas yoghurt drink sterilisasi paling 

baik dengan rata-rata keasaman 0,52%, pH 3,52, daya ikat air 29,97% dan sineresis 52,99%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk menambahkan pati gembili sebanyak 3% 

pada yoghurt drink yang disterilisasi, agar didapatkan hasil yang terbaik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Susu merupakan bahan pangan asal ternak yang memiliki zat-zat makanan yang penting bagi 

tubuh manusia, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Kandungan nutrisi yang 

mudah dicerna menyebabkan susu menjadi media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme, 

sehingga susu mudah mengalami kontaminasi dan termasuk kedalam perishable food (makanan yang 

mudah mengalami kerusakan). Salah satu cara untuk mempertahankan kualitas susu, dapat dilakukan 

fermentasi menggunakan bakteri yang bersifat non pathogen seperti bakteri asam laktat. Bakteri asam 

laktat berperan dalam pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa yang berfungsi sebagai 

sumber energi dalam bermetabolisme menghasilkan asam laktat. Contoh produk susu fermentasi 

diantaranya yoghurt, kefir, dan yakult. 

 Yoghurt merupakan produk susu fermentasi yang mulai disukai oleh konsumen, terbukti 

dengan banyaknya industri pengolahan susu menjadi yoghurt untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Sebagian konsumen belum bisa menerima yoghurt dikarenakan yoghurt memiliki aroma yang khas 

serta rasa yang asam, sehingga dibutuhkan variasi produk agar dapat diterima oleh semua konsumen. 

Berdasarkan pada proses pembuatannya, yoghurt terdiri dari dua macam yakni yoghurt plain dan 

yoghurt drink. Yoghurt plain yaitu susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat dan tanpa adanya 

penambahan rasa, sedangkan  yoghurt  drink yaitu yoghurt plain yang telah ditambahkan perasa yang 

berasal dari buah-buahan, sirup, atau larutan gula. Sampai saat ini yoghurt yang mulai disukai 

konsumen merupakan yoghurt drink dengan perasa buah dan kekentalan yang tinggi. Penambahan 

larutan gula dapat dijadikan variasi untuk memberikan rasa yoghurt yang tidak terlalu asam akan tetapi 

aroma khas yoghurt masih tetap ada serta kekentalan yang rendah, sehingga yoghurt drink dengan 

larutan gula dapat diterima oleh semua konsumen. 

 Proses pembuatan yoghurt terjadi pemecahan laktosa menjadi asam laktat. Peningkatan jumlah 

total asam dapat memicu penurunan pH hingga sekitar pH isoelektrik kasein (4,6) yang menyebabkan 

melemahnya jaringan protein untuk mengikat air sehingga yoghurt rentan terjadi sineresis, yaitu 

kerusakan fisik berupa terpisahnya air dengan padatan. Penambahan larutan gula juga menyebabkan 

rasio padatan dengan air tidak seimbang yang dapat memicu peningkatan sineresis, sehingga 

dibutuhkan penambahan padatan yang bersifat hidrokoloid. Salah satu bahan yang bersifat hidrokoloid 

dan larut air adalah kandungan glukomanan yang sangat encer (0,0025%) pada umbi Dioscorea spp. 

Adanya kandungan glukomanan dapat menggumpalkan suatu suspensi koloid. Selain adanya 

glukomanan, umbi Dioscorea spp juga mengandung inulin. Inulin memiliki gugus hidroksil yang 

berperan dalam penyerapan air. Inulin yang diproduksi secara komersial biasanya berasal dari 

Jerusalem artichoke (Helianthys tuberosus) dan chicory (Cichorium intybus), tetapi tanaman tersebut 

tidak banyak ditemukan di Indonesia. Salah satu umbi Dioscorea spp yang memiliki kandungan inulin 

terbesar adalah umbi gembili. Umbi gembili memiliki kandungan inulin 14,629% (Yuniar, 2010). 

Gembili (Dioscorea esculenta) merupakan salah satu spesies tanaman yang mempunyai umbi 

dan secara botani termasuk dalam genus Dioscerea atau uwi-uwian. Genus ini memiliki ±600 spesies, 

delapan diantaranya dapat menghasilkan umbi yang dapat dimakan, salah satu spesies tersebut adalah 

gembili. Tanaman gembili dapat tumbuh didaerah yang beriklim tropis seperti Indonesia. Gembili 

ditanam sebagai tanaman pekarangan, namun karena tumbuh duri disekililing batang umbi maka 

tanaman ini tidak dipelihara. Kurangnya pengetahuan pengolahan gembili mengakibatkan gembili 

bukan menjadi bahan komoditi meskipun dalam musim-musim tertentu banyak dijual di pasar 

tradisional. Pengolahan gembili sebagai bahan makanan sejauh ini hanya sampai pada proses 

perebusan atau pengukusan. Pemanfaatan gembili dapat ditingkatkan dengan mengolah menjadi pati 
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gembili sebagai bahan penstabil suatu produk. Kandungan inulin dapat dijadikan bahan penstabil pada 

proses pembuatan yoghurt (Khalifa, Elghasim, Zaghloul and Mahfouz, 2011). 

Selama ini untuk mempertahankan kualitas yoghurt dalam jangka waktu tertentu dilakukan 

penyimpanan dalam refrigerator pada suhu 4-7
o
C. Penggunaan alat pendingin pada penyimpanan 

yoghurt drink dirasa kurang efisien bila diterapkan pada semua kalangan konsumen. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan yakni pemanasan dengan suhu tinggi yang dapat memperpanjang masa simpan 

yoghurt pada suhu ruang. Sterilisasi merupakan pemanasan dengan menggunakan suhu 121
o
C selama 

15-20 menit dan bertekanan 1,5-2 atm. Sterilisasi dapat mematikan mikroorganisme yang terkandung 

dalam yoghurt sehingga setelah proses sterilisasi tidak terjadi proses fermentasi dan yoghurt dapat 

disimpan disuhu ruang. Pemanasan dengan suhu tinggi biasanya berdampak pada struktur protein 

susu. Apabila terdapat perubahan pada struktur protein berpengaruh pada daya ikat air dan sineresis. 

Penambahan pati gembili sebagai bahan penstabil dapat berfungsi sebagai penyerapan air pada 

yoghurt ketika terjadi sterilisasi. Pengaruh dan jumlah penambahan pati gembili untuk yoghurt drink  

yang disterilisasi dengan kualitas yang terbaik belum pernah diteliti, sehingga adanya penelitian ini 

diharapkan bisa diketahui pengaruh dan tingkat penambahan pati gembili yang terbaik pada yoghurt 

drink yang disterilisai terhadap kualitas yoghurt drink ditinjau dari keasaman, pH, daya ikat air, dan 

sineresis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Proses pembuatan yoghurt terjadi pemecahan laktosa menjadi asam laktat. Peningkatan jumlah 

total asam dapat memicu penurunan pH hingga sekitar pH isoelektrik kasein (4,6) yang menyebabkan 

melemahnya jaringan protein untuk mengikat air sehingga yoghurt rentan terjadi sineresis, yaitu 

kerusakan fisik berupa terpisahnya air dengan padatan. Penambahan larutan gula juga menyebabkan 

rasio padatan dengan air tidak seimbang yang dapat memicu peningkatan sineresis, sehingga 

dibutuhkan penambahan padatan yang bersifat hidrokoloid. Pati gembili mengandung glukomanan 

yang bersifat hidrokoloid, serta inulin yang memiliki gugus hidroksil yang berperan dalam penyerapan 

air dan pembentukan gel. Konsentrasi penambahan pati gembili pada yoghurt drink yang disterilisasi 

belum diketahui sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui konsentrasi penambahan pati 

gembili yang tepat dalam meningkatkan kualitas yoghurt drink yang disterilisasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan pati gembili pada kualitas yoghurt drink yang 

disterilisasi ditinjau dari keasaman, pH, daya ikat air dan sineresis. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi penambahan pati gembili yang tepat untuk menghasilkan yoghurt 

drink yang disterilisasi berkualitas optimum ditinjau dari keasaman, pH, daya ikat air, dan 

sineresis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Menghasilkan yoghurt drink yang disterilisasi berkualitas optimum ditinjau dari keasaman, pH, 

daya ikat air dan sineresis. 

2. Menetapkan konsentrasi penambahan pati gembili yang tepat untuk meningkatkan kualitas 

yoghurt drink yang disterilisasi 

 

1.5 Kerangka Pikir  

Yoghurt  drink yaitu yoghurt plain yang telah ditambahkan perasa buah-buahan, sirup atau 

larutan gula. Proses pembuatan  yoghurt, terjadi peningkatan jumlah total asam yang memicu 
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penurunan pH hingga sekitar pH isoelektrik kasein (4,6), sehingga terjadi penurunan daya ikat air yang 

mengakibatkan yoghurt rentan terhadap sineresis, yaitu kerusakan fisik berupa terpisahnya cairan 

whey dari gel (Sawitri dkk., 2008). Kondisi lingkungan yang asam hingga kisaran pH isoelektrik 

menyebabkan penurunan muatan ion kasein sehingga misel kasein tidak stabil, teragregasi menjadi 

asam amino sederhana dan mengendap, dan daya ikat airnya menurun (Hetmayar, 2012). Penambahan 

larutan gula pada yoghurt drink juga menyebabkan jumlah air dan total padatan tidak seimbang, 

sehingga yoghurt drink rentan terjadi sineresis. Yoghurt drink mengandung total padatan tidak lebih 

dari 11% (Yildiz, 2010). Penurunan daya ikat air dan sineresis dapat diatasi dengan cara 

menambahkan bahan penstabil berupa hidrokoloid atau polimer yang larut air ke dalam yoghurt 

(Nollet and Toldra, 2010).  

Inulin memiliki gugus hidroksil yang berperan dalam penyerapan air. Kemampuan inulin 

menyerap air berkaitan dengan kemampuannya membentuk gel, semakin tinggi molekul air yang 

terperangkap dalam struktur gel maka viskositasnya semakin tinggi (Barclay, Markovic, Cooper, and 

Petrovsky, 2010). Inulin cukup banyak terdapat pada umbi, salah satu jenisnya yaitu umbi gembili 

(Dioscorea esculanta). Gembili mempunyai kandungan inulin terbesar diantara umbi lainnya yaitu 

14,629% (Yuniar, 2010). 

Pati gembili memiliki kandungan inulin yang dapat berfungsi sebagai bahan penstabil, selain 

itu juga Dioscorea  mengandung polisakarida utama glukomanan, glukomanan merupakan 

polisakarida hidrokoloid yang mempunyai berat molekul antara 200,000-2,000,000 yang tersusun dari 

unit D-mannosa dan D-glukosa dengan rasio 1,6:1 diikat bersama-sama dalam ikatan ß-1,4. 

Glukomanan mempunyai beberapa sifat fisik yang istimewa, antara lain pengembangan glukomanan 

di dalam air dapat mencapai 138-200% dan terjadi secara cepat (pati hanya mengembang 25%). 

Larutan glukomanan 2% dalam air dapat membentuk lendir dengan kekentalan sama dengan larutan 

gum arab 4%. Larutan glukomanan yang sangat encer (0,0025%) dapat menggumpalkan suatu 

suspensi koloid (Prabowo, 2014).  

Adanya proses sterilisasi menyebabkan kerusakan semua protein susu, bahkan kasein 

(Sfakianakis and Tzia, 2014). Manab (2008) menyatakan bahwa kemampuan daya ikat air yoghurt 

banyak dipengaruhi oleh kondisi kesein missele terutama sifat hidrasinya. Kasein misel mempunyai 

sifat hidrasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan protein globuler lainnya, karena kesein misel 

mempunyai struktur yang agak porous. Apabila terjadi kerusakan pada kasein maka sifat hidrasi 

kasein menurun dan daya ikat air rendah, sehingga yoghurt rentan terjadi sineresis. Pati gembili yang 

ditambahkan pada yoghurt drink diharapakan mampu bekerja sebagai bahan penstabil pada proses 

sterilisasi dan setelah sterilisasi. Winarno (2002) menyatakan bahwa pemanasan dengan suhu tinggi 

bertujuan untuk membunuh seluruh mikroorganisme (baik pembusuk maupun patogen) dan spora. 

Waktu pemanasan yang singkat dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu serta 

mendapatkan warna, aroma dan rasa yang sama dengan susu segar. Apabila bakteri asam laktat sudah 

mati maka aktifitas fermentasi akan terhenti serta berpengaruh pada keasaman dan pH yoghurt. Proses 

fermentasi yang telah terhenti dapat mendukung penyimpanan yoghurt pada suhu ruang. Robinson 

(2002) menyatakan bahwa minuman yoghurt biasanya setelah difermentasi diproses lagi dengan panas 

(pasteurisasi atau sterilisasi). Jika dipasteurisasi untuk memperpanjang umur simpannya maka produk 

harus disimpan di refrigerator, sementara jika disterilisasi dapat disimpan di suhu ruang. Penambahan 

pati gembili dan proses sterilisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas yoghurt drink yang di 

simpan disuhu ruang, ditinjau dari keasaman, pH, daya ikat air dan sineresis. Skema kerangka pikir 

dari penelitian ini terdapat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan pati gembili pada pembuatan yoghurt drink yang disterilisasi dapat memberikan 

perbedaan pada keasaman, pH, daya ikat air dan sineresis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoghurt Drink  yang disterilisasi 

Terdapat penambahan larutan gula 

pada yoghurt plain 

Setelah menjadi yoghurt drink, terdapat pemanasan 

dengan suhu 110-121
o
C, tekanan 1,5-2 atm, selama 15-

20 menit 

Meningkatnya jumlah air, sehingga 

rasio total padatan yoghurt dengan air 

tidak seimbang 

Daya ikat air menurun, sehingga menyebabkan sineresis Rentan terjadi sineresis 

diatasi dengan cara menambahkan bahan penstabil berupa hidrokoloid ke dalam yoghurt (Nollet and 

Toldra, 2010) 

Pati gembili sebagai bahan penstabil mengandung inulin 14,629% (Yuniar, 2010), yang berfungsi 

sebagai penyerap air dalam membentuk gel (Barclay et al., 2010), serta larutan glukomanan yang 

sangat encer (0.0025%) dapat menggumpalkan suatu suspensi koloid (Prabowo, 2014) 

Kualitas yoghurt drink meningkat, ditinjau dari keasaman, pH, daya ikat air dan sineresis 

Terjadi kerusakan struktur protein, salah satunya sifat 

hidrasi pada kasein susu 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt Drink 

Yoghurt berasal dari Turki yakni jugurt, yang berarti susu asam. Yoghurt merupakan produk 

fermentasi asam laktat tertentu melalui aktivitas Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus (Codex Alimentarius, 2010). Proses fermentasi dengan menggunakan kultur starter 

bakteri Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus dapat terjadi karena pada susu segar 

mengandung laktosa. Laktosa digunakan oleh kedua starter bakteri sebagai sumber karbon dan energi 

utama untuk pertumbuhannya. Proses fermentasi tersebut menyebabkan laktosa berubah menjadi asam 

laktat (Santoso, 2009). 

Yoghurt Plain merupakan bahan dasar dalam 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 stired yang ditambah dengan susu dan perasa. Penambahan susu bertujuan untuk 

meningkatkan kekentalan. Perasa yang ditambakan 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). Berikut ini standart kualitas yoghurt berdasarkan Standart Nasional Indonesia (2009) 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Standar Nasional Indonesia 2981:2009 Tentang Yoghurt 

Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan : 

1. Penampakan 

2. Bau 

3. Rasa 

4. Konsistensi 

 

1. Cairan kental /semi padat 

2. Normal /khas 

3. Normal / Khas 

4. Homogen 

Lemak maks 3,8 % b/b 

Protein min 3,5 % b/b 

Abu maks 1,0 % b/b 

Asam laktat 0,5-2,0 % b/b 

Cemaran mikroba : 

1. Coliform 

2. E. Coli 

3. Salmonella 

 

1. maks 10 MPN 

2. < 3 

3. negative 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) (2009) 

 

Proses pembuatan yoghurt terdapat aktivitas bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus, kedua bakteri asam laktat tersebut memiliki hubungan simbiosis obligat, 

dimana mereka saling memanfaatkan hasil metabolisme untuk mempengaruhi produksi asam. Awal 

pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus menggunakan asam-asam 

amino bebas yang terdapat dalam susu, selanjutnya aktivitas proteolitik Lactobacillus bulgaricus akan 

menghasilkan asam amino histidin dan lisin serta peptida yang dibutuhkan oleh Streptococcus 

thermophillus. Sementara itu Streptococcus thermophillus akan menghasilkan karbondioksida dan 

format yang akan merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus (Chotimah, 2009). Tamime and 

Robinson (2007) menambahkan bahwa pertumbuhan yang cepat dari Streptococcus thermophillus 

akan menghasilkan asam laktat yang menyebabkan penurunan pH yang akan memacu pertumbuhan 
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Lactobacillus bulgaricus, selanjutnya Lactobacillus bulgaricus akan terus berkembang dan 

menghasilkan asam laktat, sehingga pH yoghurt akan semakin rendah. pH yoghurt komersial biasanya 

berkisar antara 3,7 sampai 4,3, selain menghasilkan asam laktat, Streptococcus thermophillus juga 

menghasilkan diasetil yang akan memberikan flavor krim atau butter pada yoghurt, sementara 

Lactobacillus bulgaricus menghasilkan asetaldehid yang akan memberikan cita rasa yang spesifik 

pada yoghurt.  

 

2.2 Pati Gembili 

Tepung dan pati merupakan dua produk yang berbeda cara pembuatan maupun sifat 

fisikokimia serta pemanfaatannya. Pati merupakan penyusun utama tepung yang mengandung amilosa 

dan amilopektin. Selain amilosa dan amilopektin, di dalam pati juga terdapat komponen lain dalam 

jumlah sedikit, yaitu lipid (sekitar 1%), protein, fosfor dan mineral. Proses pembuatan tepung, seluruh 

komponen yang terkandung di dalam bahan pangan dipertahankan keberadaannya, kecuali air 

sehingga tepung bisa jadi tidak murni hanya mengandung pati, karena tercampur dengan protein, serat 

dan sebagainya sedangkan pada pembuatan pati pada prinsipnya hanya mengekstrak kandungan 

patinya saja (Widowati, 2009). Hartati dan Prana (2003) menyatakan bahwa pati terdiri atas dua 

komponen yaitu amilosa dan amilopektin. Amilopektin memiliki daya serap air yang besar. Cahyadi 

(2006) menyatakan bahwa jenis pati yang banyak mengandung amilopektin mempunyai kemampuan 

lebih besar terhadap kekentalan larutan pada keadaan panas, semakin tinggi kandungan amilopektin 

menyebabkan semakin tinggi viskositas yang dihasilkan. Berikut ini kadar pati, amilosa dan 

amilopektin pada berbagai jenis tepung umbi-umbian sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Kadar pati, amilosa, amilopektin berbagai tepung umbi-umbian 

Jenis Tepung Kadar pati (%) Kadar amilosa (%) Kadar amilopektin (%) 

Uwi kuning (Dioscorea 

alata) 

83,38 14,81 68,57 

Uwi ungu (Dioscorea 

alata) 

86,12 17,59 68,60 

Uwi kuning kulit ungu 

(Dioscorea alata)  

86,68 17,32 69,36 

Gembili (Dioscorea 

esculenta) 

82,82 13,26 69,56 

Uwi katak (Dioscorea 

pinthaphylla) 

79,27   7,48 71,79 

Sumber : Winarti dan Erwan (2013) 

 

Granula pati terdiri dari amilosa dan amilopektin, yang mana tidak larut dalam air dingin, 

namun pati dapat terlarut sempurna pada pemanasan dengan tekanan pada suhu 120-150
o
C. Kelarutan 

pati semakin tinggi dengan meningkatnya suhu, dan kecepatan peningkatan kelarutannya adalah khas 

untuk setiap jenis pati. Apabila granula pati dipanaskan hingga suhu gelatinisasinya, granula akan 

membentuk pasta pati yang kental. Pasta pati bukan berupa larutan melainkan berupa granula pati 

bengkak tak terlarut yang memiliki sifat seperti partikel gel elastis (Pomeranz, 1991). Menurut 

Winarno (2002), peningkatan volume granula pati yang terjadi di dalam air pada suhu 55-65
o
C 

merupakan pembengkakan yang sesungguhnya. Setelah pembengkakan ini granula pati dapat kembali 

pada kondisi semula. Granula pati dapat dibuat membengkak luar biasa tetapi bersifat tidak dapat 

kembali pada kondisi semula. Perubahan tersebut dinamakan gelatinisasi. Suhu pada saat granula pati 

pecah disebut suhu gelatinisasi. 
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Gembili (Dioscorea esculenta) merupakan umbi dari keluarga Dioscorea. Kelompok 

Dioscorea yang ada di Indonesia meliputi Dioscorea alata, Dioscorea hispida, Dioscorea pentaphylla, 

Dioscorea esculenta dan Dioscorea bulbilfera. Keluarga Dioscorea mempunyai keunggulan dapat 

tumbuh di bawah tegakan hutan tetapi sampai saat ini masih merupakan tanaman subsiten yaitu bukan 

tanaman pokok yang dibudidayakan karena pemanfaatannya masih terbatas. Keunggulan dari 

kelompok Dioscorea adalah mengandung senyawa bioaktif atau senyawa fungsional, selain komponen 

yang berperan sebagai bahan pangan (Harijono, Estiasih, Sunarharum, dan Rakhmita, 2010). Gembili 

merupakan jenis tumbuhan yang berbuah di bawah tanah. Umbi gembili tumbuh merambat dan dapat 

mencapai tinggi antara 3-5 m dengan daun berwarna hijau dan batang berduri di sekitar umbi serta 

terdapat duri berwarna hitam. Umbi gembili menyerupai ubi jalar dengan ukuran sebesar kepalan 

tangan orang dewasa, berwarna coklat muda dan berkulit tipis. Umbi gembili berwarna putih bersih 

dengan tekstur menyerupai ubi jalar dan  rasa yang khas (Richana dan Sunarti, 2004). 

Polisakarida Larut Air (PLA) dari kelompok Dioscorea mengandung polisakarida utama 

glukomanan, glukomanan merupakan polisakarida hidrokoloid yang mempunyai berat molekul antara 

200,000 – 2,000,000 yang tersusun dari unit D-mannosa dan D-glukosa dengan rasio 1,6:1 diikat 

bersama-sama dalam ikatan ß-1,4. Glukomanan mempunyai beberapa sifat fisik yang istimewa, antara 

lain pengembangan glukomanan di dalam air dapat mencapai 138-200% dan terjadi secara cepat (pati 

hanya mengembang 25%). Larutan glukomanan 2% dalam air dapat membentuk lendir dengan 

kekentalan sama dengan larutan gum arab 4%. Larutan glukomanan yang sangat encer (0,0025%) 

dapat menggumpalkan suatu suspensi koloid. Larutan glukomanan yang disiramkan di atas lembaran 

kaca dan dikeringkan akan membentuk lapisan tipis (film) yang dapat dilepaskan dari lembaran kaca 

dan mempunyai sifat tembus pandang (transparan, elastis, kuat serta dapat melarut kembali bila 

dilarutkan dalam air (Prabowo, 2014). 

Inulin cukup banyak terdapat pada umbi, salah satu jenisnya yaitu umbi gembili (Dioscorea 

esculanta). Gembili mempunyai kandungan inulin terbesar diantara umbi lainnya yaitu 14,629% 

(Yuniar, 2010). Inulin adalah polimer dari unit-unit fruktosa dengan gugus terminal glukosa. Unit-unit 

fruktosa dalam inulin dihubungkan oleh ikatan  β (2-1) glikosidik, sehingga tidak dapat dicerna oleh 

enzim-enzim dalam sistem pencernaan mamalia dan mencapai usus besar tanpa mengalami perubahan 

struktur, oleh karena itu inulin dapat berfungsi sebagai prebiotik (Robertfroid, 2005). Umbi Dioscorea 

spp. menghasilkan inulin yang cukup tinggi yaitu antara 2,88-14,77% dan kadar inulin tertinggi pada 

umbi Dioscorea  esculenta (gembili) (Winarti, Harmayani, Nurismanto, dan Riska, 2011). 

Inulin standar yang digunakan adalah inulin yang diisolasi dari umbi chicory dengan berat 

molekul 990,8. Jika waktu retensi inulin umbi gembili sama dengan inulin standar, maka diasumsikan 

berat molekul inulin umbi gembili sama dengan berat molekul inulin standar. Berdasarkan berat 

molekul inulin tersebut maka jumlah polimer inulin gembili dapat dihitung sebagai berikut: 

990,8 (BM inulin)= (C6H10O5)n + H2O  

   = (162)n + 18  

Maka 162 n = 990,8 -18 

n = 6,0049 

Jadi derajat polimerisasi (DP) inulin gembili adalah 6 (Winarti, Harmayani, Marson dan Pranoto, 

2013). Kelarutan inulin dalam air sekitar 6% pada 10
o
C dan 35% pada suhu 90

o
C. Kelarutan inulin 

juga dipengaruhi oleh derajat polimerasi (DP) inulin. Inulin dengan rentang DP kecil dari 30 lebih 

larut dalam air dan mempunyai viskositas yang lebih rendah dibandingkan inulin dengan DP 2 sampai 

60, selain itu juga dipengaruhi oleh pemanasan. Inulin bebas air dapat terdegradasi akibat pemanasa 

pada temperature 135
o
C (Azhar, 2009). Prinsip pembentukan gel hidrokoloid terjadi karena adanya 

pembentukan jala atau jaringan tiga dimensi oleh molekul dengan memerangkap sejumlah air di 

dalamnya. Terjadi ikatan silang pada polimer-polimer yang terdiri dari molekul rantai panjang dalam 

jumlah yang cukup sehingga terbentuk bangunan tiga dimensi yang kontinyu dan molekul pelarut akan  
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terjebak didalamnya. Terjadi immobilisasi molekul pelarut dan terbentuk struktur yang kaku dan tegar 

yang tahan terhadap gaya maupun tekanan tertentu. Gelatinisasi merupakan fenomena yang 

melibatkan penggabungan, atau terjadinya ikatan silang antar rantai-rantai polimer (Ronkart, Paquot, 

Deroanne, Fougnies, Besbes, and Blecker, 2010). 

2.3 Sterilisasi 

Proses sterilisasi pada umumnya proses pemanasan ini menggunakan autoklaf dengan suhu 

121
o
C selama 15-20 menit. Pemanasan dengan suhu tinggi bertujuan untuk membunuh seluruh 

mikroorganisme (baik pembusuk maupun patogen) dan spora. Waktu pemanasan yang singkat 

dimaksudkan untuk mencegah kerusakan nilai gizi susu serta mendapatkan warna, aroma dan rasa 

yang sama dengan susu segar (Winarno, 2002). Metode utama sterilisasi adalah: (1) metode fisik, 

misalnya metode sterilisasi dengan panas, meliputi penggunaan panas lembab (autoklaf/ uap 

bertekanan dan uap langsung), dan penggunaan panas kering (oven/ udara panas dan pembakaran); (2) 

metode kimia, yaitu dengan menggunakan agen‐agen kimia, misalnya metil bromida, dan 

formaldehida (Madigan, Martinko, and Parker., 2000). Sterilisasi panas lembab dapat dilakukan 

dengan penggunaan autoklaf (uap bertekanan) dan penggunaan uap langsung (tindalisasi/ sterilisasi 

fraksi). Panas lembab sangat efektif meskipun pada suhu yang tidak begitu tinggi, karena uap air 

berkondensasi pada bahan‐bahan yang disterilkan, dilepaskan panas sebanyak 636 kalori per gram uap 

air pada suhu 121°C. Panas ini mendenaturasikan atau mengkoagulasikan protein pada organisme 

hidup dan mematikannya. Dibandingkan dengan panas lembab, panas kering kurang efisien dan 

membutuhkan suhu lebih tinggi serta waktu lebih lama untuk sterilisasi. Kelembaban akan membuat 

panas laten (Cahyani, 2009). 

Pemanasan suhu tinggi dan waktu yang lama memberikan perubahan yang sangat signifikan 

pada susu. Pemanasan menyebabkan denaturasi protein whey yang mana protein tidak dapat kembali 

ke kondisi semula. Keseimbangan mineral juga berubah selama pemanasan. Kalsium dan pospat 

menjadi lebih tidak larut dan mengikat struktur kasein misel. Proses ini bisa kembali pada suhu 

dibawah 100°C, sementara pemanasan yang cukup tinggi menyebabkan hidrolisis phosphorserine 

kasein dan kalsium phospat bisa mengendap dan tidak bisa kembali lagi seperti semula (Gaucheron, 

2011). Pelepasan ion hidrogen pada proses penguapan asam organik, sebagian yang lepas 

menyebabkan pH menurun sehingga merubah lingkungan kasein miselles yaitu kalsium hidroksifosfat 

koloidal yang ada dalam kasein miselles akan larut dan membentuk ion kalsium Ca
+
 yang akan 

berpenetrasi ke struktur kasein miselles yang lain dan membentuk rantai kalsium internal yang kuat, 

seperti kalsium phospat (Malaka, 2010).  

Adanya proses sterilisasi menyebabkan seluruh mikroorganisme yang terkandung dalam 

yoghurt mengalami kematian, termasuk baktri yang memiliki spora. Sterilisasi juga menyebabkan 

inaktifasi beberapa enzim susu (kecuali beberapa bakteri yang memiliki enzim lipase), penggelapan 

warna susu karena reaksi maillard, penguapan beberapa asam folatil, serta terjadi kerusakan semua 

protein susu, bahkan kasein (Sfakianakis and Tzia, 2014). Menurut Widodo (2002), jika suhu terlalu 

rendah bakteri akan berkembang biak secara lambat atau tidak sama sekali, sementara jika suhu 

terlampau panas bakteri tidak hanya kepanasan tetapi juga bisa rusak dan mati. Menurut Kim, Faqih, 

and Wang (2001), Inulin dapat terbentuk gel ketika pH 3 atau dibawahnya karena terjadi reduksi gula, 

akan tetapi bila terjadi pemanasan sampai suhu 80
o
C maka akan terjadi pelonggaran struktur gel. 

Inulin pada suhu 100
o
C terjadi pemutusan rantai molekul inulin dan menyebabkan konsentrasi gula 

sederhana meningkat. 

 

2.4 Kualitas Yoghurt 

Kualitas yoghurt dapat dilihat secara fisik, kimia dan sensori. Berikut ini beberapa indikator 

kualitas yang digunakan dalam penelitian ini: 
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2.4.1 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 susu disebabkan bakteri yang dapat mengubah laktosa susu menjadi asam laktat. 

Proses perubahan laktosa menjadi laktosa menjadi asam laktat menjadikan perubahan pada senyawa 

kalsium fosfat yaitu terputusnya ikatan antara kalsium dan fosfor. 

Starter yoghurt berupa bakteri asam laktat (Lactobacillus bulgharicus dan Streptococcus 

thermophilus) yang ditumbuhkan dalam susu menyebabkan terbentuknya beberapa senyawa yang 

memberi aroma dan rasa pada yoghurt yaitu (a) Asam-asam non volatile (tidak mudah menguap) 

seperti asam laktat, asam pirufat, asam oksalat. (b) Asam-asam volatile (mudah menguap) seperti asam 

formiat, asam asetat, asam propionat. (c) Senyawa karbonil: asetaldehida, diasetil, aseton, asetoin. (d) 

Senyawa lainnya : asam-asam amino (Malaka, 2007). Menurut Mulato (2002), berbagai jenis senyawa 

volatile seperti aldehida, furfural, keton, alkohol, ester, asam format, dan asam asetat yang mempunyai 

sifat mudah menguap. Waktu penyangraian yang semakin lama dan semakin tinggi suhu penyangraian 

(pemanasan), jumlah ion H
+
 bebas di dalam seduhan kopi makin berkurang secara signifikan. Ketika 

ion H
+ 

bebas berkurang maka total keasaman menurun. 

Menurut Febriyanti dan Yunianta (2015), penurunan keasaman disebabkan oleh perbandingan 

antara konsentrasi ion hidrogen terhadaap total bahan menjadi semakin rendah dengan naiknya 

konsentrasi karagenan. Darmajana (2011) menyatakan bahwa penurunan kadar asam laktat terjadi 

seiring dengan menurunnya aktifitas bakteri asam laktat dalam yoghurt selama penyimpanan. Shaker 

et al. (2000) menyatakan apabila ketersediaan air sebagai media pertumbuhan mikroorganisme 

berkurang dan aktifitas air yang menunjang proses pengedaran nutrisi secara difusi maupun enzimatik 

menurun, mengakibatkan bakteri asam laktat kekurangan air, nutrisi, dan energi untuk memfermentasi 

laktosa menjadi asam laktat. Akibatnya nilai keasaman akan mengalami penurunan. 

 

2.4.2 pH 

pH susu  yoghurt diukur dengan menggunakan pH-meter. Yoghurt yang telah jadi 

diaduk/dikocok secara merata, kemudian diukur pH nya dengan menggunakan pH-meter. Selama 

proses fermentasi susu menjadi yoghurt terjadi perubahan pH (Yusmarini dan Raswen 2004). 

Peningkatan nilai pH yoghurt disebabkan terjadi penurunan jumlah ion hidrogen (H
+
) yang dipicu oleh 

penurunan jumlah total asam. Konsentrasi asam yang terkandung di dalam produk fermentasi 

mempengaruhi nilai pH. Meningkatnya konsentrasi asam laktat akan diikuti dengan meningkatnya 

konsentrasi ion hidrogen sehingga nilai pH menurun, atau sebaliknya (Tamime, 2006). 

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai sumber energi dan sebagian 

lagi akan dimetabolisir lebih lanjut menjadi asam-asam organik terutama asam laktat, asam-asam 

organik akan menurunkan pH susu. Menurut  Marman (2006), fermentasi karbohidrat oleh 

Streptococcus dan Lactobacillus dilakukan melalui konversi karbohidrat ke glukosa dan kemudian 

glukosa difermentasi melalui jalur heksosa difosfat untuk memproduksi asam laktat sebagai produk 

utama. Asam-asam organik yang dihasilkan akan menyebabkan pH susu menjadi rendah. Menurut 

Dewi (2015), penurunan nilai pH dipengaruhi oleh aktivitas dan pertumbuhan Bakteri Asam Laktat 

(BAL) yang mampu menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan 

dinding sel pati, sehingga terjadi perbedaan konsentrasi. BAL memiliki konsentrasi yang tinggi (padat) 

setelah melepaskan enzim dan pati memiliki konsentrasi yang rendah (encer) setelah dinding selnya 

hancur. Perbedaan konsentrasi menyebabkan pati masuk kedalam BAL, sehingga BAL bisa 

menghidrolisis pati dan laktosa untuk dirubah menjadi asam laktat. Asam laktat yang semakin banyak 

dihasilkan menyebabkan pH semakin turun.  
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2.4.3 Daya Ikat Air 

Sampai saat ini belum diperoleh suatu istilah yang tepat untuk air yang tedapat dalam bahan 

makanan. Istilah yang umum dipakai hingga sekarang ini adalah “air terikat”. Kata air terikat ini 

didefinisikan sebagai suatu sistem yang mecakup air yang memiliki keterikatan berbeda-beda dalam 

bahan pangan. Daya ikat air dalam bahan pangan didefinisikan sebagai kemampuan struktur tiga 

dimensi untuk mengikat air dan menahan molekul air melalui proses adsorpsi. Kekuatan untuk 

mengikat air banyak berpengaruh pada sifat fungsional, daya ikat air serta sineresis, pengikat air 

dipengaruhi oleh konsentrasi protein, pH, kekuatan ionik, temperature, keberadaan komponen lain 

pada bahan pangan seperti hidrofilik polisakarida, lemak dan garam, perlakuan panas, serta kondisi 

penyimpanan (Winarno, 2002). Penstabil akan mempengaruhi daya ikat air pada bahan pangan yang 

definisikan sebagai kemampuan struktur tiga dimensi untuk mengikat air dan menahan molekul air 

melalui proses penyerapan. Daya ikat air yoghurt tersebut merupakan salah satu interaksi antar 

molekul protein serta antara molekul protein dan molekul air,  selanjutnya akan menjadi faktor penting 

menentukan sifat dan fungsi protein sebagai pembentuk gel serta kualitas yoghurt (Zayas, 2004). 

Manab (2008) menyatakan bahwa kemampuan daya ikat air yoghurt banyak dipengaruhi oleh 

kondisi kesein missele terutama sifat hidrasinya. Kasein misseles mempunyai sifat hidrasi yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan protein globuler lainnya, karena kesein missele mempunyai struktur yang 

agak porous. Tingginya volume kesein menunjukkan suatu struktur seperti spons yang longgar dengan 

jumlah air intertitial dalam jumlah banyak dan gugus hidrofilik pada permukaan kesein misseles yang 

sangat hidrasi. Beberapa hal yang mempengaruhi daya ikat air yoghurt, diantaranya adalah pH. 

Kondisi lingkungan yang asam hingga kisaran pH isoelektrik menyebabkan penurunan muatan ion 

kasein sehingga kasein misseles tidak stabil, teragregasi menjadi asam amino sederhana dan 

mengendap, dan daya ikat airnya menurun (Hetmayar, 2012). Zhong, Daubert and Velev (2007) 

menambahkan bahwa kasein yang berada pada lingkungan dengan kisaran pH isoelektrik akan 

membentuk suatu sistem pengikatan molekul air yang lebih lemah dibandingkan ketika kasein berada 

pada lingkungan dengan pH normal. Molekul air tertahan di dalam fase semi padatan karena adanya 

ikatan hidrogen (C == H) antara molekul air dengan grup amida protein (N -- H), dan interaksi antara 

molekul air dengan grup ionik untuk membentuk struktur hidrasi yang terdiri dari ikatan hidrogen 

antar molekul air. Selama ini untuk mempertahankan kualitas yoghurt drink dalam jangka waktu 

tertentu dilakukan penyimpanan pada suhu chilling (4
o
C), 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 porang (Amorphopallus onchopillus) (Suryono, 2014). 

 

2.4.4 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 hidrogen 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 

(Khan and Rehman, 2008). Kestabilan yoghurt dilihat dari tidak terjadinya kerusakan yoghurt berupa 

wheying off atau terjadi sineresis. Gumpalan memisah dari yoghurt secara keseluruhan. Kerusakan 

yoghurt dapat dicegah dengan cara menigkatkan bahan kering tanpa lemak dan penambahan bahan 

penstabil. Sineresis menunjukkan kemampuan gel dalam menahan air selama menyimpan. Sineresis 

pada yoghurt dinyatakan sebagai persentase dari jumlah cairan yang terpisah terhadap jumlah yoghurt 

(Darmajana, 2011). Sineresis merupakan salah satu indikator akibat tidak sempurnanya proses 
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fermentasi oleh bakteri. Upaya pecegahan terhadap terjadinya sineresis dapat dilakukan antara lain 

dengan menambahkan bahan penstabil, suhu inkubasi kurang dari 42
o
C, proses pengasaman dilakukan 

sampai pH mencapai 4,4, pendinginan yang cukup, meningkatkan kandugan bahan padatan atau 

kandungan lemak (Manab, 2008). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi sineresis yoghurt, antara lain adalah keasaman dan pH, 

serta daya ikat air. Sineresis dapat dikurangi dengan cara menambahkan bahan penstabil. Zayas (2004) 

menambahkan bahwa molekul air dapat tertahan didalam struktur tiga dimensi gel protein (sekitar 10 

gram air per gram protein), di dalam struktur tersebut terjadi ikatan hidrogen antara molekul air 

dengan grup polar, atau antara moleku air dengan group ionik melalui interaksi dipolar, dimana kedua 

interaksi tersebut merupakan interaksi penyimpanan molekul air. Ikatan hidrogen yang terjadi 

mungkin sangat lemah karena molekul air dalam tingkatan tersebut berfungsi sebagai donor sekaligus 

aseptor hidrogen. Terjadinya sineresis kemungkinan disebabkan oleh rendahnya kandungan bahan 

kering tanpa lemak pada susu, suhu inkubasi yang tinggi, keasaman yang terlalu rendah (pada stirred 

yoghurt), penyusutan curd (pada set yoghurt), dan rendahnya penanganan mekanik pada gel yang 

tebentuk (Robinson, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1       Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.   Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a) Rumah Yoghurt Kota Batu, untuk proses pembuatan yoghurt drink 

b) Laboratorium Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang, untuk pembuatan pati gembili dan sterilisasi, pengujian pH, 

keasaman dan Sineresis. 

c) Laboratorium Genetika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Malang, 

untuk pengujian daya ikat air.   

2.   Waktu penelitian dilakukan pada 1 Desember-31 Desember 2015. 

 

3.2       Materi Penelitian 

1.  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yoghurt drink dan pati gembili 

2.  Bahan Penelitian 

a. Bahan dalam pembuatan pati gembili : Ubi Gembili, dan air mineral. Prosedur pembuatan 

pati modifikasi dari pendapat Richana dan Sunarti (2004) terdapat pada Lampiran 1 

b. Bahan pembuatan yoghurt drink yaitu: susu dari koperasi Mitra Bakti Makmur dengan BJ 

1,027, starter yang diperoleh dari Rumah Yoghurt Batu, gula, air dan pati gembili.  

c. Bahan yang digunakan untuk analisis yaitu: 

 Uji keasaman : yoghurt drink dengan penambahan pati gembili, larutan NaOH  0,1,  

indicator  PP 

 Uji pH : yoghurt drink dengan penambahan pati gembili, buffer  pH  7,  dan larutan 

buffer pH 4. 

 Uji daya ikat air : yoghurt drink dengan penambahan pati gembili 

 Uji Sineresis : yoghurt drink dengan penambahan pati gembili 

3.  Peralatan Penelitian 

a. Peralatan pembuatan pati gembili yaitu : Blender, Nampan, Kain Saring, Baskom, Oven, 

Pisau, Timbangan, dan Gelas Ukur.  

b. Peralatan pembuatan yoghurt drink yaitu: Panci pasteurisasi, kompor,  Termometer, 

pengaduk, toples, sendok, gelas ukur, penyaring, timbangan, cup plastik,  lemari 

pendingin, kertas label dan autoclave  HL-30 Ae  (HL-36  Ae) 

c. Peralatan yang digunakan untuk analisis yaitu: 

 Uji keasaman : Buret, Gelas ukur, Erlenmeyer, Pipet 

 Uji pH : pH  meter Schott Gerate, erlenmeyer 

 Uji daya ikat air : sentrifus WX Ultrha 100 Thermo Scientific, tabung sentrifuse,  

erlenmeyer, timbangan analitik Precisa XT 120 A, mikropipet 

 Uji sineresis : sentrifus  DSC  158, tabung sentrifuse, erlenmeyer, timbangan analitik  

Mettler  AJ15, pipet 

 

3.3       Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan di laboratorium dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan diulang 4 kali : 

P0 = Yoghurt drink tanpa penambahan  pati gembili 

P1 = Yoghurt drink dengan penambahan 1% pati gembili  

P2 = Yoghurt drink dengan penambahan 2% pati gembili  
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P3 = Yoghurt drink dengan penambahan 3% pati gembili  

 Besarnya konsentrasi pati gembili yang digunakan berdasarkan penelitian pendahuluan dan 

hasil penelitian dari Khalifa et al. (2011), bahan yang mengandung Inulin dan mucilage (berlendir) 

dapat digunakan sebagai bahan penstabil yoghurt, dengan penambahan 4-6% Inulin atau 0,2% 

mucilage dapat dijadikan subtitusi atau menggantikan beberapa bahan penstabil yang sering digunakan 

di industri, akan tetapi ketika dilakukan penelitian pendahuluan penambahan pati gembili 

sebanyak1%, 2%,3%, dan 4%, yoghurt drink dengan penambahan 4% memiliki bau dan rasa gembili 

yang kuat, sehingga untuk persentase penambahan pati gembili dibawah 4%. Berikut ini tabel 

formulasi yoghurt plain yang digunakan pada penelitian ini : 

 

Tabel 3. Formula yoghurt plain sebagai bahan dasar yoghurt drink 

 

3.4       Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah keasaman, pH, daya ikat air dan sineresis. 

Pengujian yoghurt drink dengan penambahan pati gembili sebagai berikut: 

1. Uji keasaman, prosedur pengujian mengacu pada prosedur Thompkinsons (2012) pada Lampiran 2  

2. Uji pH, prosedur pengujian mengacu pada prosedur SNI 06-6989.11 (2004) tertera pada Lampiran 

3. 

3. Uji daya ikat air, prosedur mengikuti Isanga dan Zhang (2009) prosedur tertera pada Lampiran 4. 

4. Uji sineresis, prosedur pengujian modifikasi dari Akesowan (2012) prosedur tertera pada 

Lampiran 5 . 

 

3.5       Analisis Data 

Penelitian dirancang menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan model linear 

sebagi berikut : Yij=µ + Pij + Eij.  

Keterangan: 

Yij = Hasil Pengamatan pada perlakuan ke 1-4, ulangan ke 1-4 

µ = Rataan 

Pij = Perlakuan ke 1-4 

Eij = Galat perlakuan ke 1-4, ulangan ke 1-4 

 Analisis data hasil pengamatan dilakukan dengan analisis ragam yang ditunjukkan pada Tabel 

4 dibawah ini : 

 

Tabel 4. Analisis Ragam Hasil Pengamatan 

SK db JK KT F hitung 5% 1% 

Perlakuan 

      Galat 

      Total 

       

Bahan Yoghurt Plain Konsentrasi (%) 
Komposisi 

P0 P1 P2 P3 

Susu (ml) 98 500 500 500 500 

Starter (ml) 2   10  10   10   10 

Pati Gembili (gr) Sesuai perlakuan     0     5   10   15 

Total 100 510 515 520 525 
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Hasil analisis ragam dapat digunakan untuk mengetahui perlakuan berbeda atau tidak. Apabila 

diperoleh hasil yang berbeda nyata atau signifikan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) (Hanafiah, 2012).  

Pemilihan perlakuan terbaik penambahan pati gembili pada yoghurt drink dengan metode 

deskriptif didasarkan pada rata-rata keasaman, pH, daya ikat air, dan Sineresis yang paling baik, Hasil 

UJBD dan dibandingkan Standart Nasional Indonesia, Standart Internasional serta hasil penelitian 

terdahulu. 

3.6       Batasan Istilah 

Yoghurt Drink Sterilisasi  :Yoghurt plain yang telah ditambahkan larutan gula kemudian 

disterilisasi menggunakan autoklaf dengan suhu 121
o
C, tekanan 2 atm 

selama 20 menit. 

Pati Gembili :Tepung halus warna putih dari endapan umbi, yang didapatkan dengan 

cara perendaman, penghalusan, pelarutan, pengendapan kemudian 

pengeringan. 

 

 

 

3.7       Prosedur Penelitian 

Prosedur pembuatan yoghurt plain dan yoghurt drink modifikasi dari metode Lee and Lucey 

(2010) sebagai berikut : 

 

3.7.1    Prosedur Pembuatan Yoghurt Plain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses Pembuatan Yoghurt Plain 

 

Gambar 2. Proses Pembuatan Yoghurt Plain 
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3.7.2    Prosedur Pembuatan Yoghurt Drink 

 

 

 

 

 

        

                                             

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses Pembuatan Yoghurt Drink 

 

Gambar 3. Proses Pembuatan Yoghurt Drink 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penambahan Pati Gembili terhadap Keasaman Yoghurt Drink yang DiSterilisasi  

Hasil penelitian penambahan pati gembili terhadap keasaman yoghurt drink yang disterilisasi 

terdapat pada Lampiran 6. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan pati gembili 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap keasaman yoghurt drink yang 

disterilisasi. Adapun rataan hasil pengamatan penambahan pati gembili terhadap keasaman yoghurt 

drink yang disterilisasi terdapat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan Hasil Pengamatan Penambahan Pati Gembili terhadap Keasaman Yoghurt Drink yang 

Disterilisasi 

Perlakuan Keasaman  

P0 0,59 ± 0,06 

P1 0,55 ± 0,04  

P2 0,53 ± 0,04 

P3 0,52 ± 0,03 

 

  Adanya proses sterilisasi menyebabkan penguapan beberapa asam yang terdapat dalam 

yoghurt. Starter yoghurt berupa bakteri asam laktat (Lactobacillus bulgharicus dan Streptococcus 

thermophilus) yang ditumbuhkan dalam susu menyebabkan terbentuknya beberapa senyawa yang 

memberi aroma dan rasa pada yoghurt yaitu (a) asam-asam non volatile (tidak mudah menguap) 

seperti asam laktat, asam pirufat, asam oksalat. (b) asam-asam volatile (mudah menguap) seperti asam 

formiat, asam asetat, asam propionat. (c) senyawa karbonil: asetaldehida, diasetil, aseton, asetoin. (d) 

Senyawa lainnya : asam-asam amino (Malaka, 2007). Menurut Mulato (2002), berbagai jenis senyawa 

volatile seperti aldehida, furfural, keton, alkohol, ester, asam format, dan asam asetat yang mempunyai 

sifat mudah menguap. Waktu penyangraian yang semakin lama dan suhu yang terus meningkat 

menyebabkan penguapan ion H
+
 dan keasaman kopi menurun. Penambahan pati gembili tidak mampu 

untuk menahan asam-asam organik yang menguap selama sterilisasi, karena penguapan merupakan 

karakteristik asam-asam organik yang terdapat pada yoghurt, sehingga penambahan pati gembili pada 

yoghurt drink yang disterilisasi tidak memberikan perbedaan pengaruh terhadap keasaman. Total asam 

yoghurt terdiri dari 59% asam laktat, 28% asam asetat, 2,4% asam format, 2,3% asam suksinat dan 

8,3% asam-asam lainnya jumlah yang kecil (HCC, 2009). 

Rataan nilai keasaman yoghurt drink sterilisasi yang disajikan pada Tabel 5 menunjukkan 

bahwa perlakuan P3 menghasilkan rataan keasaman sebesar 0,52 % yang merupakan nilai terendah 

sedangkan perlakuan P0 menghasilkan rataan keasaman yang lebih tinggi yaitu 0,59%, hasil rataan 

tiap perlakuan menunjukkan semakin tinggi tingkat penambahan pati gembili akan berakibat 

menurunnya keasaman yoghurt. Penurunan nilai keasaman dikarenakan adanya pati gembili 

yang berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri asam laktat. Adanya inulin yang 

memiliki gugus hidroksil berperan dalam penyerapan air. Kemampuan inulin menyerap air 

berkaitan dengan kemampuannya membentuk gel, semakin tinggi molekul air yang 

terperangkap dalam struktur gel maka viskositasnya semakin tinggi (Barclay et al., 2010). 

Kandungan air yang telah diserap oleh inulin berpengaruh pada penurunan jumlah total asam 

yang dihasilkan oleh bakteri. Shaker et al. (2000) menyatakan apabila ketersediaan air sebagai 

media pertumbuhan mikroorganisme berkurang dan aktifitas air yang menunjang proses 

pengedaran nutrisi secara difusi maupun enzimatik menurun, hal ini mengakibatkan bakteri 

asam laktat kekurangan air, nutrisi, dan energi untuk memfermentasi laktosa menjadi asam 
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laktat berkurang, akibatnya nilai keasaman akan mengalami penurunan. Adanya glukomanan 

yang terkandung dalam pati juga berpengaruh pada nilai keasaman. Glukomannan adalah 

polisakarida hidrokoloid yang tersusun oleh satuan-satuan β-D-Glukosa dan β-D-Mannosa 

yang mampu menyerap air hingga 200 kali lipat dari bobot molekulnya (Prabowo, 2014). 

Nilai rataan keasaman yoghurt 0,52-0,59% tidak memenuhi standart menurut Codex 

Alimenterius (2010), standart produk susu berfermentasi yakni minimal 0,6%, begitu pula dengan 

hasil penelitian Mehmood, Tariq, Talat, and Maqsud (2008), menunjukkan nilai keasaman yoghurt 

ketika ditambahkan pati jagung dengan penyimpanan pada suhu 6 
o
C berkisar antara 0,83% – 0,89%. 

Hasil penelitian Khalifa et al. (2011), penambahan inulin pada yoghurt yang disimpan pada suhu 5
o
C 

memilki kisaran nilai keasaman 0,98%-1,07%. Nilai rataan keasaman yang dihasilkan lebih kecil bila 

dibandingkan dengan hasil penelitian Septarika (2016), penambahan pati gembili pada yoghurt drink 

tanpa sterilisasi memiliki keasaman 0,73 – 0,95%. Apabila nilai keasaman dibandingkan dengan 

Standart Nasional Indonesia (SNI) (2009), maka nilai keasaman sesuai standart yakni 0,5–2,0%. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu dan standart yang 

berlaku, maka P3 merupakan perlakuan terbaik, karena memiliki nilai keasaman terendah yang 

diharapkan oleh semua konsumen dan sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI). 

 

4.2 Penambahan Pati Gembili terhadap pH Yoghurt Drink yang Disterilisasi 

Hasil penelitian penambahan pati gembili terhadap pH yoghurt drink yang disterilisasi 

terdapat pada Lampiran 7. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan pati gembili 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap pH yoghurt drink yang 

disterilisasi. Adapun rataan hasil pengamatan penambahan pati gembili terhadap pH yoghurt drink 

yang disterilisasi terdapat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rataan Hasil Pengamatan Penambahan Pati Gembili terhadap pH Yoghurt Drink yang 

Disterilisasi 

Perlakuan pH 

P0 3,48 ± 0,02 

P1 3,50 ± 0,03 

P2 3,51 ± 0,03 

P3 3,52 ± 0,01 

 

Pemanasan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi pH yoghurt. Ketika pemanasan diatas 

100°C dapat menyebabkan penurunan pH, yang mana disebabkan oleh perubahan formasi asam 

oganik dari degradasi laktosa dan terjadi pengendapan kalsium phospat (Martinez, Olano, and Corzo, 

1986). Pemanasan suhu tinggi dan waktu yang lama memberikan perubahan yang sangat signifikan 

pada susu. Pemanasan suhu tinggi menyebabkan denaturasi protein whey dan tidak dapat kembali ke 

kondisi semula. Keseimbangan mineral juga berubah selama pemanasan. Kalsium dan pospat menjadi 

lebih tidak larut dan mengikat struktur kasein misel. Proses ini bisa kembali pada suhu dibawah 100 

°C, sementara pemanasan yang cukup tinggi menyebabkan hidrolisis phosphorserine kasein dan 

kalsium phospat bisa mengendap dan tidak bisa kembali lagi seperti semula (Gaucheron, 2011). 

Pelepasan ion hidrogen pada proses penguapan asam organik menyebabkan ion hidrogen terkamulasi 

dalam yoghurt dalam jumlah yang banyak. Jumlah ion hidrogen yang banyak karena sealer cup 

tertutup rapat sehingga ion hidrogen tidak dapat menguap ke luar kemasan. Ion hidrogen yang 

terkandung dalam yoghurt menyerang lepas dapat menghilangkan muatan listrik dari partikel kasein, 

sehingga merubah lingkungan kasein misel yaitu kalsium hidroksifosfat koloidal yang ada dalam 

kasein misel akan larut dan membentuk ion kalsium Ca
+
 yang akan berpenetrasi ke struktur kasein 
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misel yang lain dan membentuk rantai kalsium internal yang kuat, seperti kalsium phospat. Ikatan 

tersebut terikat oleh adanya ion hidrogen (Malaka, 2010), sehingga penambahan pati gembili tidak 

memberikan pengaruh terhadap pH, karena pada dasarnya pH dipengaruhi oleh perubahan susunan 

asam organik pada yoghurt. 

Nilai rataan pH yoghurt drink yang disterilisasi pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pH yoghurt 

drink berkisar antara 3,48 – 3,52. Nilai pH hasil penelitian tidak sesuai dengan standart Sawitri dkk. 

(2008), pada umumnya yoghurt mempunyai nilai pH pada kisaran 4,0 hingga 4,6 yang diperoleh dari 

proses fermentasi menggunakan kultur Lactobacillus bulgaricus dan Streptococus thermophilus 

dengan inkubasi pada suhu 43
o
C selama 3 jam. pH hasil analisis juga tidak sesuai dengan pendapat 

dengan Jannah, Legowo, Pramono, Al-Baarri, dan Abduh (2014), penambahan ekstrak buah belimbing 

pada yoghurt drink berkisar antara 4,16 - 4,31. Begitu pula dengan pendapat Setianto (2014), adanya 

pengaruh penambahan ekstrak salak pondoh terhadap pH yoghurt drink. Nilai pH yang didapatkan 

yaitu kisaran 3,7-3,81 dengan waktu fermentasi selama 5 jam. Nilai pH juga tidak sesuai dengan 

penelitian Khalifa et al. (2011), penambahan inulin pada yoghurt yang disimpan pada suhu 5
o
C 

memilki kisaran nilai pH 4,38- 4,48. Nilai rataan lebih rendah bila dibandingkan penilitian Septarika 

(2016), penambahan pati gembili pada yoghurt drink tanpa disterilisasi memiliki keasaman 0,73 – 

0,95% mengasilkan pH 3,79-3,82, penurunan nilai pH disebabkan adanya proses sterilisasi dan terjadi 

akumulasi ion hidrogen yang banyak pada kemasan yoghurt drink.  

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa meskipun pH dibawah standart, akan tetapi pada 

Tabel 5 menunjukkan dari perlakuan kontrol sampai ke perlakuan terkahir terus mengalami 

peningkatan. Peningkatan nilai pH yoghurt disebabkan terjadi penurunan jumlah ion hidrogen (H
+
) 

sebelum proses sterilisasi, yang dipicu oleh penurunan jumlah total asam. Konsentrasi asam yang 

terkandung di dalam produk fermentasi mempengaruhi nilai pH. Meningkatnya konsentrasi asam 

laktat akan diikuti dengan meningkatnya konsentrasi ion hidrogen sehingga nilai pH menurun, atau 

sebaliknya (Tamime, 2006). Tjahjadi, Debby, dan Fifiani (2002) menambahkan bahwa penambahan 

bahan penstabil, misalnya gelatin, tidak berpengaruh terhadap pH yoghurt. Berdasarkan pendapat 

Tjahjadi dkk. (2002) dapat diketahui bahwa pH sangat dipengaruhi oleh total asam yang dihasilkan, 

terbukti dengan hasil penelitian ini bahwa semakin banyak penambahan pati gembili nilai keasaman 

akan semakin menurun, menurunnya angka keasaman diikuti dengan meningkatnya nilai pH yang 

dihasilkan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan pH dibawah semua hasil penelitian terdahulu, 

akan tetapi P3 memiliki pH yang paling tinggi diantara semua perlakuan dan menjadi perlakuan 

terbaik pada penelitian ini.  

 

4.3 Penambahan Pati Gembili terhadap Daya Ikat Air Yoghurt Drink Sterilisasi 

Hasil penelitian penambahan pati gembili terhadap daya ikat air yoghurt drink yang 

disterilisasi terdapat pada Lampiran 8. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

pati gembili memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap daya ikat air yoghurt 

drink yang disterilisasi. Adapun rataan hasil pengamatan penambahan pati gembili terhadap daya ikat 

air dan hasil uji jarak berganda duncan yoghurt drink yang disterilisasi terdapat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Hasil Pengamatan Penambahan Pati Gembili terhadap Daya Ikat Air Yoghurt Drink 

yang Disterilisasi 

Perlakuan Daya Ikat Air 

P0 22,16 ± 1.82
a
 

P1 24,22 ± 1.85
a
 

P2  27,07 ± 5.23
ab

 

P3 29,97 ± 2.96
b
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Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0.05) 

 

Penambahan pati gembili memberikan pengaruh pada daya ikat air disebabkan pati gembili 

memiliki kandungan inulin yang dapat berfungsi sebagai pengikat air. Inulin memiliki gugus hidroksil 

yang berperan dalam penyerapan air. Kemampuan inulin menyerap air berkaitan dengan 

kemampuannya membentuk gel, semakin tinggi molekul air yang terperangkap dalam struktur gel 

maka viskositasnya semakin tinggi. Selain kandungan inulin, Dioscorea mengandung polisakarida 

utama glukomanan, glukomanan merupakan polisakarida hidrokoloid yang mempunyai berat molekul 

antara 200.000 - 2.000.000 yang tersusun dari unit D-mannosa dan D-glukosa dengan rasio 1,6 :1 

diikat bersama-sama dalam ikatan ß-1,4. Glukomanan mempunyai beberapa sifat fisik yang istimewa, 

antara lain pengembangan glukomanan di dalam air dapat mencapai 138- 200 % dan terjadi secara 

cepat (pati hanya mengembang 25 %). Larutan glukomanan 2% dalam air dapat membentuk lendir 

dengan kekentalan sama dengan larutan gum arab 4%. Larutan glukomanan yang sangat encer (0.0025 

%) dapat menggumpalkan suatu suspensi koloid (Prabowo, 2014), sehingga dengan adanya 

kemampuan tersebut pati gembili dapat dijadikan sebagai bahan penstabil yoghurt drink. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5% pada Tabel 7 menunjukkan bahwa semakin 

bertambah konsentrasi pati gembili hingga tingkat penambahan 3%, nilai daya ikat air yang dihasilkan 

meningkat. Berdasarkan hasil UJBD bahwa perlakuan P3 memiliki nilai daya ikat air yang paling baik 

diantara perlakuan lainnya. Perubahan daya ikat air yang semakin meningkat seiring meningkatnya 

perlakuan (0%, 1%, 2% dan 3%). Peningkatan daya ikat air berhubungan erat dengan nilai keasaman 

yang menurun dan pH yang semakin meningkat pula. Semakin banyak pati gembili yang ditambahkan 

maka jumlah bahan padatan dalam yoghurt drink meningkat pula, akibatnya bakteri asam laktat akan 

(BAL) terganggu dalam pemecahan laktosa menjadi asam laktat. Terganggunya aktivitas BAL 

menyebabkan menurunnya jumlah asam laktat, dan menurunnya ion hidrogen. 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. Daya ikat air yoghurt 

memiliki kemiringan (slope) yang positif, dimana semakin tinggi konsentrasi pati gembili yang 

ditambahkan maka daya ikat air juga mengalami peningkatan. Nilai daya ikat air pada yoghurt drink 

penelitian ini adalah 22,16% - 29,97%, nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan 

penelitain Septarika (2016), penambahan pati gembili pada yoghurt drink tanpa disterilisasi memiliki 

daya ikat air 30,27%-45,73%. Penurunan nilai tersebut diduga karena adanya proses sterilisasi. Proses 

sterilisasi mengganggu kerja inulin dalam pembentukan gel. Menurut Kim et al. (2001), Inulin dapat 

terbentuk gel ketika pH 3 atau dibawahnya karena terjadi reduksi gula, akan tetapi bila terjadi 

pemanasan sampai suhu 80
o
C maka akan terjadi pelonggaran struktur gel. Inulin pada suhu 100

o
C 

terjadi pemutusan rantai molekul inulin dan menyebabkan konsentrasi gula sederhana meningkat, 

sehingga air yang sudah diikat oleh inulin akan lepas kembali karena terjadi kerusukan pada jaringan 

pembentuk gel. Nilai rataan hasil penelitian juga tidak sesuai dengan penelitian Suryono (2014), rata-

rata daya ikat air yoghurt drink dengan penambahan 0,2 % tepung porang yang memiliki kandungan 

glukomannan tinggi, dalam berkisar 51,367 ± 0,91%. Begitu pula dengan hasil penelitian Limah 

(2015), yoghurt drink yang ditambahkan pati sagu sebanyak 4% memiliki rataan daya ikat air sebesar 

74,55%. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh pH yang dimiliki serta proses sterilisasi. 

Beberapa hal yang mempengaruhi daya ikat air yoghurt, diantaranya adalah pH. Kondisi 

lingkungan yang asam hingga kisaran pH isoelektrik menyebabkan penurunan muatan ion kasein 

sehingga misel kasein tidak stabil, teragregasi menjadi asam amino sederhana dan mengendap, dan 

daya ikat airnya menurun (Hetmayar, 2012). Zhong et al. (2007) menambahkan bahwa kasein yang 

berada pada lingkungan dengan kisaran pH isoelektrik akan membentuk suatu sistem pengikatan 

molekul air yang lebih lemah dibandingkan ketika kasein berada pada lingkungan dengan pH normal. 
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Molekul air tertahan di dalam fase semi padatan karena adanya ikatan hidrogen (C == H) antara 

molekul air dengan grup amida protein (N -- H), dan interaksi antara molekul air dengan grup ionik 

untuk membentuk struktur hidrasi yang terdiri dari ikatan hidrogen antar molekul air. 

 

4.4 Penambahan Pati Gembili terhadap Sineresis Yoghurt Drink Sterilisasi 

Hasil penelitian penambahan pati gembili terhadap sineresis yoghurt drink yang disterilisasi 

terdapat pada Lampiran 9. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan pati gembili 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap sineresis yoghurt drink yang 

disterilisasi. Adapun rataan hasil pengamatan penambahan pati gembili terhadap sineresis dan hasil uji 

jarak berganda duncan yoghurt drink yang disterilisasi terdapat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rataan Hasil Pengamatan Penambahan Pati Gembili terhadap Sineresis Yoghurt Drink yang 

Disterilisasi 

Perlakuan Sineresis 

P0 69,17 ± 3,66
c
 

P1  62,40 ± 5,43
bc

 

P2  59,70 ± 6,79
ab

 

P3 52,99 ± 6,29
a
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0.05) 

Penambahan pati gembili memberikan pengaruh terhadap sineresis yoghurt drink yang 

disterilisasi disebabkan pati gembili bekerja optimal dalam pengikatan air. Semakin meningkatnya 

penambahan pati gembili maka terjadi penurunan nilai sineresis, karena jumlah padatan yang semakin 

tinggi. Jumlah padatan yang tinggi dapat membantu dalam proses pengikatan air serta menurunkan 

nilai sineresis. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 5% pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 

semakin bertambah konsentrasi pati gembili hingga tingkat penambahan 3%, nilai sineresis yang 

dihasilkan semakin menurun. Perubahan sineresis yang semakin menurun seiring meningkatnya 

perlakuan (0%, 1%, 2% dan 3%). Penurunan sineresis yoghurt drink yang disterilisasi diduga 

berhubungan erat dengan daya ikat air. Berdasarkan hasil UJBD bahwa perlakuan P3 memiliki nilai 

sineresis yang paling rendah diantara perlakuan lainnya. P3 merupakan perlakuan terbaik karena 

penambahan pati gembili lebih banyak diantara perlakuan lainnya, sehingga jumlah padatan yang 

dimiliki yoghurt drink juga banyak pula. Menurut pendapat Winarno (2002), sineresis juga dapat 

disebabkan oleh jumlah kandungan bahan padatan yang rendah pada yoghurt. Peningkatan kandungan 

padatan pada susu dapat meningkatkan kekokohan gel dan viskositas serta menurunkan tingkat 

sineresis. 

Sineresis yoghurt memiliki kemiringan (slope) negatif, dengan kata lain bahwa semakin tinggi 

konsentrasi pati gembili yang ditambahkan ke dalam yoghurt maka tingkat sineresis yang terjadi 

semakin rendah. Hasil rataan paling rendah 52,99% lebih tinggi bila dibandingkan penelitian Septarika 

(2016), penambahan pati gembili yoghurt drink tanpa sterilisasi memiliki nilai sineresis terendah 

28,79%. Peningkatan hasil rataan sineresis disebabkan oleh adanya proses sterilisasi. Adanya proses 

sterilisasi menyebabkan kadungan inulin pada pati gembili mengalami perubahan struktur yang 

berakibat menurunnya daya ikat air. Daya ikat air yang menurun menyebabkan peningkatan nilai 

sineresis. Selain itu juga, adanya sterilisasi menyebabkan perombakan jaringan protein susu, yang 

mana menurut Wulandari (2010), sineresis merupakan akibat dari menurunnya jaringan protein untuk 

mengikat air. Salah satu parameter kualitas yoghurt adalah sineresis, semakin tinggi nilai sineresis 

maka semakin buruk kualitas yoghurt. Hasil penelitian memiliki sineresis yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan hasil penelitian Utomo (2014), rata-rata sineresis dari yoghurt drink dengan 

penambahan tepung porang 0,2% yakni 76,91 ±0,31%. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian 
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Limah (2015), yoghurt drink yang ditambahkan pati sagu sebanyak 4% memiliki kisaran sineresis 

22,596%. Perbedaan hasil bisa disebabkan oleh bahan penstabil yang digunakan, keasaman dan pH 

yang dimiliki. 

Kecenderungan terjadinya sineresis yoghurt tidak dapat dihambat karena rembesan yoghurt 

banyak terbentuk akibat adanya pengasaman oleh asam laktat sehingga hanya ada interaksi protein-

protein dan karena terjadinya penurunan pH sampai titik isoelektrik (Manab, 2008). Yoghurt 

mempunyai pH disekitar nilai pH isoelektrik kasein dengan daya ikat air yang lebih lemah 

dibandingkan pH normal. Ikatan hidrogen antara molekul air dan molekul protein melemah dan pori-

pori diantara molekul kasein melonggar sehingga dapat dilalui oleh molekul air bebas. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi sineresis yoghurt, antara lain adalah keasaman dan pH, serta daya ikat air. 

Sineresis dapat dikurangi dengan cara menambahkan pati gembili meskipun pH yoghurt mendekati 

titik isoelektrik kasein. Zayas (2004) menambahkan bahwa molekul air dapat tertahan didalam struktur 

tiga dimensi gel protein (sekitar 10 gram air per gram protein), di dalam struktur tersebut terjadi ikatan 

hidrogen antara molekul air dengan grup polar, atau antara moleku air dengan group ionik melalui 

interaksi dipolar, dimana kedua interaksi tersebut merupakan interaksi penyimpanan molekul air. 

Ikatan hidrogen yang terjadi mungkin sangat lemah karena molekul air dalam tingkatan tersebut 

berfungsi sebagai donor sekaligus aseptor hidrogen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penambahan pati gembili hingga taraf 3% pada yoghurt drink yang disterilisasi tidak dapat 

memberikan perbedaan pengaruh pada keasaman dan pH, sedangkan dapat memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata pada daya ikat air dan sineresis.  

2. Konsentrasi penambahan pati gembili sebanyak 3% menghasilkan kualitas yoghurt drink yang 

disterilisasi paling baik dengan rata-rata keasaman 0,52%, pH 3,52, daya ikat air 29,97% dan 

sineresis 52,99%. 

 

5. 2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan untuk menambahkan pati gembili sebanyak 3% 

pada yoghurt drink yang disterilisasi, agar didapatkan hasil yang terbaik. 
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Lampiran 1  Prosedur pembuatan Pati Gembili modifikasi dari pendapat Richana dan Sunarti  (2004) 

Berikut prosedur pembuatan pati gembili yang digunakan pada penelitian ini :  

1. Gembili  2 kg dikupas, kemudian dicuci 

2. Diiris tipis-tipis, kemudian direndam selama 72 jam 

3. Gembili dihaluskan dan ditambahkan  air sebanyak 2 liter 

4. Disaring dengan kain saring. 

5. Menyimpan hasil saringan selama  28 jam hari  untuk mengendapkan patinya. 

6. Dibuang cairan kuning yang ada diatas endapan putih, kemudian endapan pati tersebut  

diambil dan diletakkan dalam nampan 

7. Dikeringkan dengan cara dianginkan-anginkan selama ± 24 jam. 

8. Setelah itu pati dihaluskan dengan cara ditumbuk dan diperoleh berat sebesar 238 gram pati 

serbuk berwarna putih. 
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Lampiran 2 Prosedur Uji Keasaman Yoghurt mengikuti prosedur Thompkinson (2012) 

 

Berikut prosedur pengujian keasaman yoghurt drink yang digunakan pada penelitian ini : 

1. Alat dan bahan yang digunakan disiapkan 

2. Yoghurt drink sebanyak 10 ml diletakkan di erlenmeyer untuk dititrasi 

3. Sebelum dititrasi sampel ditetesi penolpthalein (PP) 1% sebanyak 2 tetes 

4. Dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terlihat warna merah  muda konstan 

5. Kadar asam dihitung dengan rumus : V1 x N x B  x 100% 

              V2 x 1000 

Keterangan : 

V1 : Volume NaOH (ml) 

V2 : Volume yoghurt drink (ml) 

N : Normalitas NaOH (0,1 N) 

B : Berat Molekul Asam Laktat (90) 
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Lampiran 3 Prosedur Uji pH mengikuti prosedur SNI 06-6989.11 (2004) 

 

Berikut prosedur pengujian pH yoghurt drink yang digunakan pada penelitian ini : 

1. Alat (pH meter) dan bahan yang digunakan disiapkan 

2. pH meter distandarisasi terlebih dahulu dengan  buffer  untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran 

pH  yoghurt.  

3. Pengukuran dilakukan dengan mencelupkan elektroda pH meter ke dalam 10 ml sampel 

sampai menunjukan angka pH yang stabil 
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Lampiran 4 Prosedur Uji Daya Ikat Air  mengikuti prosedur Isanga dan Zhang (2009) 

 

Berikut prosedur pengujian daya ikat air yoghurt drink yang digunakan pada penelitian ini : 

1. Alat dan bahan disiapkan 

2. 5 gram yoghurt drink dimasukkan kedalam tabung sentrifus 

3. Disentrifugasi dengan kecepatan 4500 rpm selama 30 menit dan suhu 10
o
C 

4. Larutan whey yang terpisah dengan padatan diambil, kemudian ditimbang 

5. Dihitung persentasi nilai Daya ikat air dengan rumus : (1-W1/W2) × 100% 

Keterangan :  W1 = berat whey setelah disentrifugasi 

       W2 =  berat yoghurt awal 
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Lampiran 5 Prosedur Uji Sineresis modifikasi dari prosedur Akesowan (2012) 

 

Berikut prosedur pengujian sineresis yoghurt drink yang digunakan pada penelitian ini : 

1. Tabung sentrifuse ditimbang kemudian dicatat beratnya (c) 

2. Tabung sentrifuse ditambahkan sampel ± 10 ml, kemudian diitimbang (a) 

3. Dimasukkan kedalam alat sentrifuge selama 20 menit dengan kecepatan 1500 rpm. 

4. Cairan diatas endapan yoghurt setelah sentrifugasi diambil, kemudian ditimbang endapan 

dalam tabung. 

5. Dicatat berat endapan dalam tabung (b) 

6. Dihitung dengan rumus ((A - B) / A ) x 100% 

Keterangan: A = berat awal sampel sebelum disentrifuge (gram) (a – c)   

        B = berat akhir sampel setelah disentrifuge (gram) (b - a) 
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Lampiran 6 Hasil Pengamatan dan Analisis Statistik Keasaman 

 

Data hasil penelitian sebagai berikut : 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata ± sd 
1 2 3 4 

0 0,68 0,59 0,54 0,54 2,35 0,59 ±  0,06 

1 0,54 0,59 0,59 0,50 2,22 0,55 ±  0,04 

2 0,59 0,54 0,50 0,50 2,13 0,53 ±  0,04 

3 0,54 0,54 0,50 0,50 2,08 0,52 ±  0,03 

Jumlah 2,34 2,25 2,115 2,025 8,78 2,18 ±  0,17 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut : 

Faktor Koreksi (FK) =  (∑ i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

=  (8,78)
2
 / (4 x 4 )  

= 77,09 / 16 

= 4,818025 

Derajat bebas (db) : 

db perlakuan 

 

= r -1 

= 4 – 1 = 3 

db total = (t x r ) – 1 

= (4 x 4)  - 1 = 15 

db galat = db total  – db perlakuan 

= 15 – 2 = 12 

Jumlah Kuadrat (JK) :   

JK Total = ∑ i ∑j (Yij)
2 
–FK 

= (0,68
2 
+ 0,59

2 
+ …… 

 
+ 0,50

2
) – 4,818025 

= 4,4544 – 4,818025 

= 0,0364 

JK Perlakuan = (∑ i (∑j Yij)
2
/ r ) – FK 

= ((2,35
2 
+ 2,22

2 
+ 2,13

2 
+ 2,08

2
) / 4 )  – 4,818025 

= ( 19,3142 / 4)  – 4,818025 

= 4,82855 - 4,818025 

= 0,0105 

JK Galat = JK total – JK Perlakuan 

= 0,0364 - 0,0105 

= 0,0259 

Kuadrat Tengah (KT) :  

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

= 0,0105 / 3 = 0.003508 

KT Galat = JK Galat / db Galat 

= 0,0259 / 12 = 0,002154 

F hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

= 0.003508 / 0,002154 = 1,63 
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Hasil Analisis Ragam Keasaman Penambahan Pati Gembili pada Yoghurt Drink Yang 

Disterilisasi 

SK db JK KT F hitung 5% 1% 

Perlakuan 3 0,0105 0.003508 1,63 3,49 5,95 

Galat 12 0,0259 0,002154 

   Total 15 0,0364         

 

Keterangan: 

- F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

keasaman yoghurt drink 
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Lampiran 7 Hasil Pengamatan dan Analisis Statistik pH 

 

Data hasil penelitian sebagai berikut : 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata ± sd 
1 2 3 4 

0 3,49 3,50 3,47 3,47 13,93 3,48 ± 0,015 

1 3,50 3,51 3,54 3,46 14,01 3,50 ± 0,033 

2 3,51 3,52 3,54 3,48 14,05 3,51 ± 0,025 

3 3,50 3,51 3,52 3,53 14,06 3,52 ± 0,013 

Jumlah 14,00 14,04 14,07 13,94 56,05 14,01 ± 0,086 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut : 

Faktor Koreksi (FK) =  (∑ i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

=  (56,05)
2
 / (4 x 4 )  

= 314,6025/16 

= 196,3501563 

Derajat bebas (db) : 

db perlakuan 

 

= r -1 

= 4 – 1 = 3 

db total = (t x r ) – 1 

= (4 x 4)  - 1 = 15 

db galat = db total  – db perlakuan 

= 15 – 2 = 12 

Jumlah Kuadrat (JK) :   

JK Total = ∑ i ∑j (Yij)
2 
– FK 

= (3,49
2 
+ 3,50

2 
+ …… 

 
+ 3,53

2
) – 196,3501563 

= 196,359100 – 196,3501563 

= 0,0089 

JK Perlakuan = (∑ i (∑j Yij)
2
/ r ) – FK 

= ((13,93
2 
+ 14,01

2 
+ 14,05

2 
+ 14,06

2
) / 4 )  – 196,3501563 

= ( 785,4111 / 4)  – 196,3501563 

= 196,352775 -  196,3501563 

= 0,0026 

JK Galat = JK total – JK Perlakuan 

= 0,0089 - 0,0026 

= 0,0063 

Kuadrat Tengah (KT) :  

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

= 0,0026 / 3 = 0, 00087 

KT Galat = JK Galat / db Galat 

= 0,0063 / 12 = 0,00053 

F hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

= 0, 00087 / 0,00053 = 1,66 
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Hasil Analisis Ragam pH Penambahan Pati Gembili pada Yoghurt Drink Yang Disterilisasi 

 

SK db JK KT F hitung 5% 1% 

Perlakuan 3 0,0026 0,00087 1,66 3,49 5,95 

Galat 12 0,0063 0,00053 

   Total 15 0,0089         

 

Keterangan:  

- F hitung < F tabel 5% , maka perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap pH 

yoghurt drink 
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Lampiran 8 Hasil Pengamatan dan Analisis Statistik Daya Ikat Air 

 

Data hasil penelitian sebagai berikut : 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata ± sd 
1 2 3 4 

0 23 20 24 22 89 22,16 ± 1,82 

1 23 24 27 24 97 24,22 ± 1,85 

2 35 24 25 24 108 27,07 ± 5,23 

3 26 29 32 32 120 29,97 ± 2,96 

Jumlah 106 97 109 101 414 103,43 ± 11,86 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut : 

Faktor Koreksi (FK) =  (∑ i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

=  (414)
2
 / (4 x 4 )  

= 171174 /16 

= 10698,37 

Derajat bebas (db) : 

db perlakuan 

 

= r -1 

= 4 – 1 = 3 

db total = (t x r ) – 1 

= (4 x 4)  - 1 = 15 

db galat = db total  – db perlakuan 

= 15 – 2 = 12 

Jumlah Kuadrat (JK) :   

JK Total = ∑ i ∑j (Yij)
2 
– FK 

= (23
2 
+ 20

2 
+ …… 

 
+ 32

2
) – 10698,37018 

= 10966 – 10698,37 

= 267,33 

JK Perlakuan = (∑ i (∑j Yij)
2
/ r ) – FK 

= ((22,16
2 
+  24,22

2 
+ 27,07

2 
+ 29,97

2
) / 4 )  – 10698,37 

= ( 43348,81/ 4)  – 10698,37 

= 10837,20 -  10698,37 

= 138,83 

JK Galat = JK total – JK Perlakuan 

= 267,33 - 138,83 

= 128,33 

Kuadrat Tengah (KT) :  

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

= 138,83 / 3 = 46,28 

KT Galat = JK Galat / db Galat 

= 128,33/ 12 = 10,71 

F hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

= 46,28 / 10,71 = 4,32 
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Hasil Analisis Ragam Daya Ikat Air Penambahan Pati Gembili pada Yoghurt Drink Yang 

Disterilisasi 

SK db JK KT F hitung 5% 1% 

Perlakuan 3 138,83 46,28 4,32 3,49 5,95 

Galat 12 128,50 10,71 

   Total 15 267,33         

 

Keterangan:  

- F hitung > F tabel 5% , maka perlakuan memberikan perbedaan yang nyata terhadap daya ikat air  

yoghurt drink, sehingga bisa dilanjutkan untuk Uji Jarak Berganda Duncan 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD) 5% 

 

SE =  √(KT galat / r) 

  = √(128,50 / 4) 

  = √32,125 

  = 1,636172 

 

- Nilai UJBD 5% P2  

 

= SE x Nilai Tabel P2 

= 1,636172 x 3,08 

= 5,039409 

- Nilai UJBD 5% P3  

 

= SE x Nilai Tabel P3 

= 1,636172 x 3,23 

= 5,284835 

- Nilai UJBD 5% P4  = SE x Nilai Tabel P4 

= 1,636172 x 3,33 

= 5,448452 

- Nilai UJBD 5% P5 = SE x Nilai Tabel P5 

= 1,636172 x 3,36 

= 5,497537 

 

NILAI KRITIS UJBD 5% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (3, 12, 0.05) 3,08 3,23 3,33 3,36 

Nilai UJBD 5% 5,039409 5,284835 5,448452 5,497537 

 

Keterangan :  R (3, 12, 0.05) 

   3  = Jumlah perlakuan – 1 

   12  = db galat 

   0,05 = taraf kritis beda nyata 

   JBD 5% = R x SE 

Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P0 22,16 a 

P1 24,22 a 

P2 27,07 ab 

P3 29,97 b 

  

Perlakuan P3 memberikan daya ikat air yang paling tinggi, akan tetapi penambahan pati gembili tidak 

berbeda dengan perlakuan P2 
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Lampiran 9 Hasil Pengamatan dan Analisis Statistik Sineresis 

 

Data hasil penelitian sebagai berikut : 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-Rata ± sd 
1 2 3 4 

0 66 66 74 70 277 69,17 ± 3,66 

1 69 61 56 64 250 62,40 ± 5,43 

2 51 65 65 58 239 59,70 ± 6,79 

3 59 45 57 52 212 52,99 ± 6,29 

Jumlah 245 236 252 244 977 244,27  ± 22,17 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut : 

Faktor Koreksi (FK) =  (∑ i ∑j Yij)
2
 / (t x r) 

=  (977)
2
 / (4 x 4 )  

= 954659/16 

= 59666,17 

Derajat bebas (db) : 

db perlakuan 

 

= r -1 

= 4 – 1 = 3 

db total = (t x r ) – 1 

= (4 x 4)  - 1 = 15 

db galat = db total  – db perlakuan 

= 15 – 2 = 12 

Jumlah Kuadrat (JK) :   

JK Total = ∑ i ∑j (Yij)
2 
– FK 

= (66
2 
+ 66

2 
+ …… 

 
+ 52

2
) – 59666,17 

= 60590,24 – 59666,17 

= 924,07 

JK Perlakuan = (∑ i (∑j Yij)
2
/ r ) – FK 

= ((277
2 
+  250

2 
+ 239

2 
+ 212

2
) / 4 )  – 59666,17 

= ( 240818 / 4)  – 59666,17 

= 60204,50  -  59666,17 

= 538,33 

JK Galat = JK total – JK Perlakuan 

= 924,07 - 538,33 

= 385,74 

Kuadrat Tengah (KT) :  

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 

= 538,33  / 3 = 179,44 

KT Galat = JK Galat / db Galat 

= 385,74 / 12 = 32.14 

F hitung = KT Perlakuan / KT Galat 

= 179,44 / 32.14 = 5,58 
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Hasil Analisis Ragam Sineresis Penambahan Pati Gembili pada Yoghurt Drink Yang Disterilisasi 

 

SK Db JK KT F hitung 5% 1% 

Perlakuan 3 538,33 179,44 5,58 3,49 5,95 

Galat 12 385,74 32,14 

   Total 15 924,07         

 

Keterangan: 

- F hitung >0,05 , maka perlakuan memberikan perbedaan yang nyata terhadap sineresis  yoghurt 

drink, sehingga bisa dilanjutkan untuk Uji Jarak Berganda Duncan 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN (UJBD) 5% 

  

SE =  √(KT galat / r) 

  = √(32,14/ 4) 

  = √8,035 

  = 2,834819 

 

- Nilai UJBD 5% P2  

 

= SE x Nilai Tabel P2 

= 2,834819 x 3,08 

= 8,731244 

- Nilai UJBD 5% P3  

 

= SE x Nilai Tabel P3 

= 2,834819 x 3,23 

= 9,156467 

- Nilai UJBD 5% P4  = SE x Nilai Tabel P4 

= 2,834819 x 3,33 

= 9,439949 

- Nilai UJBD 5% P5 = SE x Nilai Tabel P5 

= 2,834819 x 3,36 

= 9,524993 

 

NILAI KRITIS UJBD 5% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (3, 12, 0,05) 3,08 3,23 3,33 3,36 

Nilai UJBD 5% 8,731244 9,156467 9,439949 9,524993 

 

Keterangan :  R (3, 12,  0,05) 

   3  = Jumlah perlakuan – 1 

   12  = db galat 

   0,05 = taraf kritis beda nyata 

   JBD 5% = R x SE 

Perlakuan Rata-Rata Notasi 

P3 52,99 a 

P2 59,70 ab 

P1 62,40 bc 

P0 69,17 c 

  

 Perlakuan P3 memberikan sineresis yang paling rendah, akan tetapi penambahan pati gembili 

tidak berbeda dengan perlakuan P2 
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umbi Gembili Sebelum dikupas Umbi Gembili Setelah dicuci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Pengendapan pati, setelah umbi gembili 

dihaluskan 

 

 

 

 

 

 

Pati setelah dijemur dibawah sinar matahari, 

selanjutnya dihaluskan 

 

 

 

 

 

Pati yang sudah jadi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan sebelum pasteurisasi susu 
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Proses Fermentasi Yoghurt 

 

 

 

 

 

 

Proses Pemecahan gumpalan yoghurt plain, 

selanjutnya ditambahkan larutan gula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembungkusan Yoghurt drink sebelum 

disterilisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah dibungkus aluminum foil, kemudian 

dimasukkan kedalam tabung alumunium dan 

dilakukan proses sterilisasi menggunakan autoklaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoghurt Drink  ditimbang sebelum disentrifuse 

pada proses pengujian daya ikat air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoghurt Drink setelah disentrifuse pada proses 

pengujian sineresis 

 



 

 


