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RINGKASAN 
 

Yoghurt merupakan minuman yang kaya akan gizi dan  
bila dikonsumsi secara rutin dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri patogen,meningkatkan system imun, dan  mengurangi 
kolesterol pada darah. Pada pembuatan yoghurt, terdapat  
beberapa tahapan proses, yaitu: pemanasan, pendinginan, 
inokulasi,dan inkubasi. Proses pemanasan dalam pembuatan 
yoghurt berfungsi untuk meminimalkan kandungan patogen 
yang ada pada susu atau  biasa disebut proses pasteurisasi. 
Pasteurisasi bertujuan untuk  menonaktifkan bakteri patogen 
dalam susu sehingga Lactobacillus bulgaricus dan  
Streptococcusthermophilus dapat bekerja secara optimal dalam 
proses pembuatan yoghurt. Salah satu metode  pasteurisasi 
yang mulai banyak dikembangkan adalah pasteurisasi  dengan 
metode ohmic heating. Ohmic Heating merupakan teknologi 
pasteurisasi dengan menggunakan suhu tinggi yang diperoleh  
dari  aliran listrik pada bahan dengan waktu yang singkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu 
pasteurisasi ohmic heating terhadap karakteristik produk 
yoghurt yang dihasilkan. 

 
Penelitian ini menggunakan metode  Rancang Acak  

Kelompok (RAK) dengan  tiga kali ulangan. Pada penelitian ini 
variable tetap yang digunakan adalah tegangan dan variable 
penelitian adalah suhu. Adapun tegangan yang digunakan 
adalah 440V sementara variasi suhu yang digunakan adalah 
40°C, 50°C, 60°C, 70°C, dan 80°C. Parameter yang dianalisa 
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adalah bakteri asam laktat (BAL), kadar protein, kadar lemak, 
viskositas, dan pH untuk menentukan pengaruh perlakuan suhu 
Hasil analisa sidik ragam  pada parameter total BAL, kadar 
lemak , dan pH memberikan  pengaruh nyata dimana F hitung > 
F tabel 5% dan F hitung < F tabel 1%  sedangkan pada 
parameter Kadar protein dan viskositas memberikan pengaruh 
tidak nyata dimana F hitung < F tabel 5% dan Fhitung < F tabel 
1%. Dari hasil pemilihan perlakuan terbaik yang telah dilakukan 
dengan metode Indeks Efektivitas atau metode pembobotan De 
Garmo diperoleh hasil perlakuan terbaik pada penelitian ini yaitu 
pada perlakuan suhu pasteurisasi 800C dengan nilai perlakuan 
1,000. 

  
Kata Kunci : Yoghurt, Pasteurisasi, Suhu, Ohmic 

Heating 
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Supervisor : Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M.Si and Rini 
Yulianingsih, STP, MT 
 

 
SUMMARY 

Yoghurt is drink which rich in nutrient and when it 
consumed  

regularly, it is able to inhibit the growth of pathogen, 
increasing immune system, and reduce the amount of 
cholestrerol in blood. Yoghurt processing divide into some step: 
heating, cooling, inoculation, and incubation. The aim of heating 
is to minimalize the amount of pathogen in Milk or usually known 
as pasteurization process so that Lactobacillus bulgaricus and 
Streptococcus thermophiles able to work optimally to produce 
yoghurt. Ohmic heating is one kind of pasteurization which 
recently develop using high temperature produce by electricilty 
flow on material in short time. The goal of this research is to 
observe the effect of temperature using in ohmic to the 
characteristic of yoghurt. 

 
 This research was conducted using group randomized 
design with three level. The dependent variable was voltage and 
research variable was temperature using in ohmic. The voltage 
used in this research was 440V and various temperature were 
40, 50, 60, 70 and 80°C. Analysed parameter were acid lactid 
bacteria, protein content, fat content, viscosity, and Ph to 
observe the best treatment. Results of analysis of variance on 
the parameters of total BAL, fat content, and the pH of giving 
real effect where F count > F table 5% and F arithmetic <  F 
table 1% then in parameter protein content and viscosity effect 
is not apparent where F arithmetic < F table 5 % and F 
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arithmetic < F table 1%. The choosen best treatment results that 
have been performed by the method or methods Effectiveness 
Index weighting De Garmo best treatment results obtained in 
this research was the treatment of pasteurization temperature of 
800C with a value of 1,000 treatment 
 
Keywords : Yoghurt, Pasteuritation, Temperature, 

Ohmic Heating 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Susu merupakan salah satu bahan pangan dengan nilai 

gizi yang tinggi. Hal ini dikarenakan, susu mempunyai 

kandungan nutrisi yang lengkap seperti laktosa, lemak, protein, 

berbagai vitamin, dan mineral (Widodo, 2002).Kandungan nutrisi 

yang lengkap pada susu tersebut mengakibatkan  susu kaya 

akan manfaat, di antaranya adalah  dapat menggantikan air 

susu ibu (ASI), serta dapat diolah menjadi beberapa produk 

olahan seperti mentega, keju, gula susu dan yoghurt.Yoghurt 

adalah salah satu produk olahan susu yang melalui proses 

fermentasi  sehingga memiliki rasa asam yang spesifik. Yoghurt 

merupakan minuman yang kaya akan gizi dan bila dikonsumsi 

secara rutin dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen, 

meningkatkan sistem imun, dan mengurangi kolesterol pada 

darah. 

 Pada pembuatan yoghurt, terdapat beberapa tahapan 

proses, yaitu: pemanasan, pendinginan, inokulasi,dan inkubasi. 

Proses pemanasan dalam pembuatan yoghurt berfungsi untuk 

meminimalkan kandungan patogen yang ada pada susu atau 

biasa disebut proses pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan 

suatu proses pemanasan menggunakan suhu di bawah 100 0C. 
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Pasteurisasi bertujuan untuk menonaktifkan enzim enzim 

patogen dalam susu sehingga Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus dapat bekerja secara optimal dalam 

proses pembuatan yoghurt. Salah satu metode pasteurisasi 

yang mulai banyak dikembangkan adalah pasteurisasi dengan 

metode ohmic heating. 

Ohmic Heating merupakan teknologi pasteurisasi 

dengan menggunakan suhu tinggi yang diperoleh dari aliran 

listrik pada  bahan dengan waktu yang singkat. Teknologi ini 

mempunyai beberapa kelebihan seperti hasil yang lebih baik 

dan retensi yang lebih tinggi dari nilai gizi makanan (Camargo et 

al., 2010), pemanasannya seragam dan lebih cepat serta energi 

yang dibutuhkan lebih efisien (Castro et al.,2010). 

 Dalam tugas akhir ini, akan dijabarkan pengaruh ohmic 

heating terhadap proses pasteurisasi susu yang akan 

berpengaruh pada produk yoghurt. Berdasarkan pertimbangan 

dari keunggulan-keunggulan tersebut, maka akan diteliti 

pengaruh suhu pasteurisasi susu dengan menggunakan ohmic 

heating sehingga akan didapatkan perlakuan pasteurisasi yang 

optimal bagi produk yoghurt. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh suhu pasteurisasi terhadap nilai 

total bakteri asam laktat, pH , viskositas, kadar lemak 



3 
 

dan protein pada produk yoghurt yang dihasilkan? 

2. Pada suhu pasteurisasi susu berbasis ohmic heating 

manakah diperoleh produk yoghurt terbaik dinilai dari 

segi total bakteri asam laktat, pH , viskositas, kadar 

lemak dan protein? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir 

meliputi: 

1. Mengetahui pengaruh suhu pasteurisasi terhadap nilai 

total bakteri asam laktat, pH , viskositas, kadar lemak 

dan protein pada produk yoghurt yang dihasilkan. 

2. Mengetahui suhu pasteurisasi berbasis ohmic heating 

terbaik terhadap karakteristik yoghurt. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan ilmu 

dan pengetahuan tentang pengolahan yoghurt dengan metode 

ohmic heating, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 

industri pengolahan susu dalam pembuatan yoghurt yang lebih 

baik. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan Masalah dari tugas akhir ini meliputi:  
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1. Tidak membahas jalur kimia perubahan laktosa menjadi 

asam laktat. 

2. Tidak mengamati karakteristik starter yoghurt yang 

digunakan. 

. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

Susu merupakan salah satu jenis bahan pangan dengan 
kandungan kadar air yang tinggi yaitu sekitar 87,5%. Selain itu, 
susu juga memiliki kandungan gula susu (laktosa) sekitar 5%, 
protein sekitar 3,5%, dan lemak sekitar 3-4%. Susu juga 
merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A yang sangat 
baik. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan protein daging 
dan telur, dan terutama sangat kaya akan lisin, yaitu salah satu 
asam amino esensial yang sangat dibutuhkan tubuh. 
(Guetouache et al, 2014).  

Dalam menilai kualitas bahan baku susu, terdapat 2 
(dua) aspek yang penting,yakni komposisi dan cemaran 
mikroorganisma yang terkandung di dalamnya. Secara normal 
komposisi susu (sapi) memiliki kandungan air 84-90%; lemak 2-
6%; protein 3-4 %; laktosa 4-5%; dan kadar abu < 1%                 
(Shearer, dkk., 1992). Kualitas susu yang dipersyaratkan di 
Indonesia, digunakan standar yang sudah dibuat oleh Badan 
Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan SNI 01-3141-1998, 
yang mengatur 18 item syarat susu segar, antara lain yang 
terpenting adalah berat jenis (pada suhu 27,5 oC) minimum 
1,0280; kadar lemak minimum 3,0%; bahan kering tanpa lemak 
minimum 8,0%; dan protein minimum 2,7%; serta jumlah 
mikroorganisma maksimum 1 X 106 CFu (coloni form unit) per 
ml dan jumlah sel radang maksimum 4 X 105 / ml. Dalam hal ini 
tampak bahwa kualitas susu tidak semata dilihat berdasarkan 
kandungan gizinya, namun juga diukur atau ditentukan 
berdasarkan jumlah mikroorganisma dan jumlah sel radang 
maksimum yang terhitung di dalamnya. (Budiyono,2009). 
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Berikut merupakan standar nasional indonesia tentang susu 
segar yang terdapat pada Tabel 2.1 : 

Tabel 2.1. Syarat mutu susu segar 

No Karakteristik Satuan Syarat 
1 Berat Jenis ( pada suhu 27,5 

oC) minimum 
g/ml 1,0270 

2 Kadar lemak minimum % 3,0 
3 Kadar bahan kering tanpa 

lemak minimum 
% 7,8 

4 Kadar protein minimum % 2,8 
5 Warna, protein , rasa, 

kekentalan 
- Tidak ada 

perubahan 
6 Derajat asam oSH 6,0-7,5 
7 pH - 6,3-6,8 
 Uji alkohol (7-%) v/v - Negatif 
8 Cemaran mikroba maksimum:   
 1. Total Plate Count CFU/ml 1x106 

 2. Staphylococcus aureus CFU/ml 1x102 
 3. Enterobacteriaceae CFU/ml 1x103 
9 Jumlah sel somatis maksimum Sel/ml 4x105 
10 Residu antibiotika ( golongan 

penisilin, tetrasiklin, 
aminoglikosida, makrolida) 

- Negatif 

11 Uji pemalsuan - Negatif  
12 Titik beku 0C -0,520 s.d – 

0,560 
13 Uji peroxidase - Positif 
14 Cemaran logam berat, 

maksimum: 
  

 1. Timbahl ( Pb) Ug/ml 0,02 
 2. Merkuri (Hg) Ug/ml 0,03 
 3. Arsen ( As) Ug/ml 0,1 
Sumber : Standar Nasional Indonesia.1992 
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2.2 Yoghurt 

Yoghurt adalah minuman sehat yang terbuat dari 
fermentasi susu sapi. Istilah yoghurt berasal dari bahasa Turki, 
yang berarti susu asam. Yoghurt diartikan sebagai bahan 
makanan yang berasal dari susu sapi dengan bentuk 
menyerupai bubur atau es krim yang rasanya asam (Shurtleff 
dan Aoyagi, 2007). Yoghurt berasal dari hasil fermentasi kedua 
dari Bakteri Asam Laktat (BAL) sebagai starter, yakni 
Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang 
hidup bersimbiosis. Lama proses fermentasi akan berakibat 
pada turunnya pH yoghurt dengan rasa asam yang khas, selain 
itu dihasilkan asam asetat, asetal dehid, dan bahan lain yang 
mudah menguap. Komposisi yoghurt secara umum adalah 
protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6 
1,3%, pH 3,8-4,6% (Weerathilake et al, 2014). 

 
Yoghurt mempunyai nilai gizi yang tinggi dari pada susu 

segar sebagai bahan dasar dalam pembuatan yoghurt, terutama 
karena meningkatnya total padatan sehingga kandungan zat-zat 
gizi lainya meningkat, selain itu yoghurt sesuai bagi penderita 
Lactose Intolerance atau yang tidak toleran terhadap laktosa 
(Wahyudi, 2006).  Bila dinilai dari kandungan gizinya, yoghurt 
memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh susu murni 
diantaranya sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang sensitif 
dengan susu, bila dikonsumsi secara rutin dapat menghambat 
kadar kolesterol dalam darah, lebih awet penyimpanannya 
dibandingkan dengan susu segar, dapat meningkatkan daya 
tahan tubuh karena mengandung banyak bakteri yang baik 
sehingga secara otomatis dapat menyeimbangkan bakteri jahat 
yang terdapat dalam susu (Routray and Mishra, 2011). 

Berikut ini merupakan standar mutu yoghurt berdasarkan 
SNI 01-2981 1992 
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Tabel 2.2 Syarat Mutu Yoghurt SNI 01-2981-1992 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
1. Keadaan 

- Kenampakan 
- Bau 
- Rasa 
- Konsistensi 

  
Cairan kental-semi padat 
Normal/ khas 
Asam/ khas 
Homogen 

2. Lemak % b/b Max 3,8 
3. Bahan kering tanpa 

lemak 
% b/b Min 8,2 

4. Protein % b/b Min 3,5 
5. Abu % b/b Max 1 
6. Jumlah Asam % b/b 0,5-2 
7 Cemaran Logam 

- Timbal (Pb) 
- Tembaga (Cu) 
- Timah (Sn) 
- Raksa (Hg) 
- Arsen (As) 

 
mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 
mg/ kg 

 
Max 0,3 
Max 20 
Max. 40 
Max. 0,03 
Max. 0,1 

8 Cemaran Mikroba 
- Koliform 
- Esheria coli 
- TPC (Total Plate 

Count) 
- Salmonella 

 
 
cfu/gr 
cfu/gr 
juta/ml 
 
cfu/gr 

 
 
Max.10 
<3 
10-30  
 
Negatif 

9 pH % 4-4,5 
 

Selain menghasillkan rasa asam, fermentasi yoghurt 
juga menyebabkan yoghurt kaya akan manfaat, di antaranya 
adalah: 

1. Dapat menghasilkan zat gizi yang diperlukan oleh 
hati sehingga berguna untuk mencegah penyakit 
kanker (Chang et al., 2005) 
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2. Membantu proses pencernaan di dalam tubuh (Ooi et 
al., 2010) 

3. Memiliki gizi yang lebih tinggi dan kandungan lemak 
lebih rendah dibanding dengan susu segar sehingga 
cocok bagi mereka yang sedang menjalani diet 
rendah kalor (Zemel et al, 2004) 

4. Membantu proses penyembuhan lambung yang luka 
(Ruriquez et al., 2010). 

5. Mengurangi resiko penyakit jantung (Cavalini et al., 
2009) 
 

2.2.1  Proses Pembuatan Yoghurt 

Menurut (Koswara, 2009) pada dasarnya pembuatan 
yoghurt meliputi pemanasan susu, pendinginan inokulasi, dan 
inkubasi susu. Adapun penjabaran dari masing-masing tahapan 
adalah sebagai berikut: 

 
1. Pemanasan 

Proses pemanasan bertujuan untuk membunuh mikroba 
awal dalam susu yang tidak diinginkan sehingga kultur yoghurt 
dapat tumbuh secara optimum, menguapkan sebagian air dan 
membebaskan sebagian oksigen sehingga menciptakan kondisi 
aenorobik bagi kultur selama fermentasi, memecah beberapa 
komponen susu dan mendenaturasi serta menkoagulasi 
albumin dan globulin susu (Shilpi, 2013). Metode yang umum 
digunakan dalam pemanasan susu untuk pembuatan yoghurt 
adalah metode Low Temperature Long Time (LTLT) dengan 
menggunakan suhu 62°C selama 30 menit dan High 
Temperature Short Time (HTST) pada suhu 72°C selama 15 
detik (Rahmawati dkk, 2014). 
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2. Pendinginan 
Proses pendinginan dilakukan hingga suhu mencapai 

45°C dimana suhu tersebut merupakna suhu optimum bagi 
pertumbahan bakteri asam laktat (Koswara, 2009). Suhu 
pertumbhan optimum bagi S. thermophilus adalah 39°C 
sedangkan L. Bulgaricus adalah 45°C (Costello, 2012). 
3. Inokulasi 

Proses inokulasi merupakan proses penambahan bibit 
starter ke susu dengan volume sebesar 2-3% dari volume susu. 
4. Inkubasi 

Proses ini dilakukan pada suhu 40-45°C dan dihentikan 
ketika stuktur susu mulai menggumpal dan mempunyai pH 
rendah. 

 
 2.2.2  Kandungan Nutrisi Yoghurt Susu 

 Menurut Weeratelake (2014) yoghurt mengandung 
beberapa kandungan antara lain: energi, protein, lemak, dan 
karbohidrat. Selain itu, yoghurt juga mengandung mineral 
(kalsium, fosfor, natrium, dan kalium) dan mempunyai 
kandungan vitamin cukup lengkap yaitu: vitamin A, B kompleks, 
B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B6 (piridoksin), B12 
(sianokobalamin), vitamin C, vitamin D, E, asam folat, asam 
nikotinat, asam pantotenat, biotin dan kolin. Dalam ketentuan 
produksi, perdagangan, dan perlindungan konsumen di 
Indonesia, susu fermentasi mengacu pada standar 
perdagangan dunia, terutama apabila susu fermentasi tersebut 
hendak di ekspor ke negara lain, setidaknya ada beberapa 
ketentuan yang harus diperhatikan. Standar nutrisi yoghurt 
dunia mengandung pH maksimum 4.5 , dengan kandungan 
asam laktat di Indonesia sekitar 0.5 – 2 %. Berikut ini 
merupakan kandungan nutrisi yoghurt per 100 gram dapat 
dilihat pada Tabel 2.3. 



11 
 

Tabel 2.3 Kandungan nutrisi yoghurt 

Komponen Kandungan ( per 100mg) 
Energi ( Kkal **) 42-62 
Nilai Ph 4.2-4.4 
Protein (g) 4.5-5.0 
Karbohidrat (g) **) 666-7 
Lemak (g)***) - 
Kalsium (mg) 130-176 
Magnesium (mg) 17 
Potassium (mg) 226 
Sumber : Canadian Dairy Commission (2002) 

 
2.3 Bibit atau Starter 
 Starter atau bibit yangdigunakan adalah bakteri asam 
laktat Lactobacillus bulgarius dan Strepto-coccusthermophillus 
dengan perbandingan yang sama. Akibat penggunaan  bakteri 
laktat pada pembuatan yoghurt, maka produk yang terbentuk 
berupa susu yang mengumpal dengan rasa asam dengan 
mempunyai cita-rasa yang khas (Koswara, 2009) 
 
 Perbandingan yang sesuai antara jumlah Lactobacillus 
bulgaricus dan Streptococcus thermo-phillus adalah 1:1 karena 
terjadi simbiosis antara kedua bakteri selama proses fermentasi 
berlangsung yang akan menyebabkan proses berlangsung lebih 
cepat diawali dengan pembentukan asam laktat melalui 
fermentasi laktosa.Pertumbuhan ini terus berlangsung sampai 
mencapai pH 5,5 dimana pada pH tersebut merupakan 
lingkungan yang sangat baik untuk pertumbuhan Lactobacillus 
bulgaricus (Hidayat dkk, 2006) 
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2.4 Pasteurisasi  

 Pasteurisasi merupakan salah satu usaha pengolahan 
susu dengan cara pemanasan untuk mempertahankan mutu 
dan keamanan susu. Usaha ini adalah proses pembasmian 
bakteri patogen yang mungkin masih terdapat dalam air susu. 
Susu pasteurisasi merupakan bentuk lain dari susu segar dan 
sebagai usaha untuk memperpanjang daya tahannya. 
Pasteurisasi susu perlu dilakukan untuk mencegah pemindahan 
penyakit dan mencegah kerusakan selama enzimatis (Albert et 
al, 2009). 
 
 Salah satu usaha untuk menekan jumlah 
mikroorganisme tanpa mengurangi nilai gizinya, dapat dilakukan 
dengan proses pasteurisasi. Proses pasteurisasi pada susu 
bertujuan untuk membunuh bakteri patogen yang tidak berspora 
dan sebagian bakteri asam laktat (Gamman, 1992). Proses 
pasteurisasi pada umumnya dikombinasikan dengan proses 
pengawetan lainnya seperti penyimpanan pada suhu rendah. 
Susu pasteurisasi mempunyai masa simpan tidak lebih 7-10 hari 
pada suhu 70C ( Petrus, 2005). 
 
 
2.5 Ohmic Heating 
 Pemanasan ohmik mengambil nama dari hukum Ohm, 
yang dikenal sebagai hubungan antara arus, tegangan, dan 
tahanan. Tahanan dari bahan makanan untuk melewatkan arus 
listrik menyebabkan panas yang dihasilkan dalam makanan. 
Dengan kata lain, energi listrik dikonversi menjadi energi panas 
(Knirsch et al., 2010). 
 
 Konsep pemanasan Ohmic atau dikenal juga dengan 
pemanasan Joule (joule heating) adalah pemanasan produk 
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pangan dengan cara melewatkan aliran listrik melewati produk 
yang diolah. Akibatnya, terjadi pembangkitan energi internal 
pada bahan pangan. Prinsip dasar pemanasan ini akan 
menghasilkan sebuah pola pemanasan luar dan dalam. 
Konstruksi pemanas Ohmic terdiri dari sumber arus dan reactor 
yang disisipi dengan elektroda. Vibrasi sel menyebabkan 
terjadinya friksi dan disipasi dalam bentuk panas. Teknologi ini 
sempat menghilang karena kurang cocoknya material elektroda 
dan sistem pengontrolan tetapi akhir-akhir ini, minat terhadap 
pemanasan ohmic kembali dilirik karena meningkatnya 
ketersediaan dan kualitas material elektroda (Salengke, 2000). 
 
 Pemanasan Ohmic pada dasarnya menerapkan kontak 
antara bahan pangan dengan beberapa elektroda yang memiliki 
perbedaan potensial atau tegangan. Untuk menghasilkan 
panas, bahan pangan harus memiliki konduktifitas listrik. 
Pemanas Ohmic menggunakan arus bolak balik (Alternating 
Current). Pemanas Ohmic berbeda dengan pemanas 
microwave dari segi penggunaan frekuensi. Pemanas Ohmic 
dioperasikan dengan frekuensi rendah (50 sampai dengan 60 
Hz) yang tidak akan merusak dinding sel, sedangkan microwave 
dioperasikan pada frekuensi tinggi yaitu sekitar 915 sampai 
2450 MHz (Sastry, 2005) 
 

 Pada bidang pengolahan pangan, pemanasan 
ohmik didefinisikan sebagai suatu proses dimana bahan pangan 
(cair, padatan, atau campuran antara keduanya) dipanasi 
secara simultan dengan mengalirkan arus listrik melaluinya. 
Bahan pangan yang dilewati arus listrik memberi respon berupa 
pembangkitan panas secara internal akibat adanya tahanan 
listrik dalam bahan pangan tersebut (Sastry dkk., 2011). Jumlah 
panas yang dibangkitkan dalam bahan pangan akibat aliran 
arus berhubungan langsung dengan kerapatan arus yang 
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ditimbulkan oleh besarnya medan listrik (field strength) dan 
konduktivitas listrik dari bahan pangan yang diolah.  

 
Pemanasan ohmik mengambil nama dari hukum Ohm 

yang dikenal sebagai hubungan antara arus, tegangan, dan 
hambatan (persamaan 1). Bahan makanan terhubung antara 
elektroda memiliki resistansi peran dalam rangkaian.  

I = V R ……………………. (1)  
Tahanan dari bahan makanan untuk melewatkan arus listrik 
menyebabkan panas yang dihasilkan dalam makanan. Dengan 
kata lain, energi listrik dikonversi menjadi energi panas (Sastry 
dan Salengke, 1998). Waktu pemanasan ohmik bergantung 
pada gradien tegangan yang digunakan. Gradien tegangan 
meningkat, panas yang dihasilkan per unit waktu meningkat, 
dan karena itu waktu pemanasan yang diperlukan untuk 
mencapai temperatur berkurang. Skala waktu dapat diatur 
dengan memilih parameter gradien tegangan (Icier, 2012). 
 

Pemanasan ohmik memberikan pengaruh terhadap 
inaktivasi mikroba .Inaktivasi mikroba pada proses pemanasan 
dengan menggunakan ohmic heating disebabkan karena 
adanya thermal. Penelitian Cho et al (1996) menunjukkan 
bahwa pemanasan dengan menggunakan ohmic heating dapat 
mengurangi intensitas aplikasi thermal tambahan. Kurva 
inaktivasi mikroba pemanasan ohmic mirip dengan pemanasan 
konvensional, kecuali untuk perbedaan dalam lereng karena 
adanya medan listrik (FDA-CFSAN, 2000). Dalam pemanasan 
ohmic, tidak ditemukannya mikroba patogen yang resistensi 
terhadap ohmic heating. Oleh karena itu studi kinetik kematian 
thermal untuk bakteri patogen dan pembusuk dapat diikuti ketika 
merancang percobaan dan sistem yang memanfaatkan 
pemanas ohmik. Menurut penelitian Cho et al., (1999), 
penelitian dengan menggunakan bacillus subtilis 
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mengungkapkan bahwa pemanasan dengan ohmic heating 
terdiri dari dua tahap yakni pemanasan dan waktu tahan. 
Adanya tahapan tersebut mengakibatkan terjadinya percepatan 
inaktivasi mikroba sehingga proses pemanasan ohmic dapat 
menyebabkan penurunan jumlah mikroba patogen. Menurut 
penelitian Lee dan Lucey (2010), Semakin besar penurunan 
jumlah mikroba patogen, akan mengurangi kompetitor dari BAL 
dalam proses fermentasi untuk memproduksi asam laktat 
sehingga nilai BAL semakin besar. 

 
 

2.5.1 Penelitian terdahulu Tentang Penerapan Ohmic 
Heating 
 

 Darvishi (2013) melakukan penelitian tentang 
konduktifitas elektrik dan perubahaan pH pada pemansan jus 
buah delima menggunakan ohmic heating. Pada penelitian 
tersebut digunakan 4 gradien tegangan (30, 35, 45, dan 55 
V/cm) pada rentang suhu 20oC hingga 85oC. Dari penelitain 
tersebut diperoleh hasil semakin tinggi gradien tegangan yang 
digunakan maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 
85oC akan semakin cepat, dan juga semakin tinggi gradien 
tegangan maka pH akan semakin menurun. 
 
 Sedangkan Qibaiyyain (2015) melakukan penelitian 
tentang pengaruh variasi tegangan pada proses pasteurisasi 
menggunakan ohmic heating terhadap kualitas susu kambing 
peranakan etawa (PE). Variasi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah tegangan (Voltase) yaitu Volt, 110 volt, 120 volt, 200 
volt, 220 volt dan 240 volt dengan menggunakan transformator. 
Dan digunakan suhu tetap yaitu 90oC. Pada penelitian ini 
diperoleh hasil denaturasi protein terbesar pada perlakuain ini 
adalah pada tegangan 220 volt dengan nilai kadar protein 



16 
 

sebesar 2,06%. Sedangkan untuk kadar proteinn terbaik adalah 
pada tegangan 200 volt dengan nilai 2,26%. Dan juga diperoleh 
tegangan terbaik yang digunakan untuk pasteurisasi 
menggunakan ohmic heating adalah 240 volt dimana dapat 
menurunkan total koloni mikroba menjadi 8,7x103 CFU/ml atau 
2,33 log cycle dengan kadar protein 2,15 dan efisiensi energi 
sebesar 94%. 
 
 Dewi (2016) tentang pengaruh variasi suhu dan 
tegangan pada proses pasteurisasi berbasis ohmic heating 
pada kualitas susu. Pada penelitian tersebut digunakan 3 variasi 
suhu (40, 50, 60oC) dan variasi tegangan (220, 380 dan 440 
Volt). Dari rancangan penelitian tersebut, diperoleh perlakuan 
terbaik pada kombinasi suhu 60oC dan tegangan 440 volt 
dimana pada kombinasi tersebut terjadi penurunan bakteri 
sebesar 2,0902 log cycle dengan efektifitas kematian mikroba 
99,1875%, kadar protein 2,97% dan pH sebesar 6,79. 
Kombinasi perlakuan terbaik pada penelitian Dewi (2016) 
tersebut juga menjadi dasar pemilihan variasi suhu pada 
penelitian kali ini dimana pada penelitian ini dipilih suhu 60oC 
sebagai titik tengan, dua suhu dibawa 60oC (40 dan 50oC) dan 
dua suhu diatas 60oC (70 dan 80oC) dengan rentang 10oC. 
 
2.6 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 
 
 Pengukuran total bakteri asam laktat dilakukan dengan 
menggunakan metode hitungan cawan (Total Plate Count). 
Pengujian total BAL dilakukan dalam media tumbuh de Man 
Ragosa and Sharpe  (MRS).  MRS dibuat untuk menunjang 
pertumbuhan dari bakteri genus Lactobacillus secara umum, 
namun media ini dapat pula digunakan untuk pertumbuhan 
seluruh bakteri asam laktatlain seperti Streptococcus, 
Pediococcus,dan Leuconostoc. Komposisi nutrisi yang 
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dibutuhkan oleh pertumbuhan bakteri ini dalam suatu 
media standar MRS agar dipaparkan pada Tabel 2.4 

Tabel 2.4 Komposisi Media MRS Agar 

Kandungan Jumlah 
Pepton 10 gram 
Beef extract 10 gram 
Yeast extract 5 gram 
K2HPO4 2 gram 
Ammonium sitrat 2 gram 
Glukosa 2 gram 
Natrium acetat 20 gram 
MgSO4.7H2O 0.58 gram 
MnSO4.4H2O 0.28 gram 
Agar 15 gram 
Aquadest 1 liter 
Sumber : Karna et. al2007 

 Metode yang digunakan yaitu dari pengenceran yang 
dikehendaki, sampel diambil sebanyak 1 ml ke dalam cawan 
petri menggunakan pipet 1 ml. Kemudian medium MRS 
disterilkan dengan cara didinginkan sampai suhu 50oC 
kemudian dimasukkan ke dalam cawan tersebut. Selama 
penuangan medium, cawan diitutup untuk mengurangi 
kontaminasi dari luar. Segera setelah penuangan, cawan petri 
digerakkan di atas meja secara hati-hati untuk menyebarkan 
sel-sel bakteri asam laktat secara merata, yaitu digerakkan 
melingkar atau gerakan seperti angka 8. Setelah agar memadat, 
cawan-cawan tersebut diinkubasi di dalam inkubator dengan 
posisi terbalik pada suhu 41oC selama 48 jam. Kemudian 
dilakukan penghitungan jumlah mikroba (CFU/ml) dengan 
colony counter(Jannah, 2014) 
 
 



18 
 

2.7 Viskositas 

 Viskositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang 
menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Makin 
besar viskositas suatu fluida, maka makin sulit suatu fluida 
mengalir dan makin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida 
tersebut (Suharyanto,2012). Viskositas yogurt menggambarkan 
sifat cairan yang mempunyai resistensi terhadap suatu aliran 
yang dapat memberikan peningkatan kekuatan yang dapat 
menahan pergerakan relatif. Viskositas susu dan yogurt 
dipengaruhi oleh pH, kadar protein, EPS, jenis kultur strain, 
waktu inkubasi, dan total padatan susu (Manab, 2008) 

2.8 Kadar protein 

 Kadar protein dalam susu rata- rata 3,,2% yang terdiri 
dari 2,7% casein (bahan keju), dan 0,5% albumin yang berarti 
26,5% dari bahan kering susu adalah protein. Protein dalam air 
susu juga merupakan penentu kulaiitas air susu sebagai bahan 
konsumsi. Albumin ditemukan 5 gram per kg air susu, dalam 
keadaan larut. Dalam pembentukan keju, albumin memisah 
dalam bentuk whey. Pada susu 64oC albumin mulai menjadi 
padat. Sifat ini identik dengan sifat protein pada telur. 

2.9 Kadar Lemak 

Lemak adalah senyawa kimia yang larut dalam pelarut 
organik dan tidak larut dalam air. Salah satu sifat yang khas dari 
golongan lipida (lemak dan minyak) adalah daya larutnya dalam 
pelarut organic (misalnya, eter, benzene dan kloroform). Lemak 
dan minyak secara kimiawi adalah trigliserida yang merupakan 
bagian terbesar kelompok lipida (Amalia, 2012).  

Trigliserida ini merupakan senyawa hasil kondensasi 
satu molekul gliserol dan tiga molekul asam lemak yang lain. Di 
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alam, bentuk gliserida dan monogliserid yang dibuat dengan 
sengaja dari hidrolisa tidak lengkap. Trigliserida hanya dipakai 
dalam teknologi makanan sebagai pengelmulsi dan penstabil 
(Ketaren, 2008).  

Secara umum lemak diartikan sebagai trigliserida yang 
pada suhu ruang dalam keadaan padat, sedangkan minyak 
adalah trigliserida dalam suhu ruang berbentuk cair. Secara 
lebih pasti tidak ada hambatan yang jelas untuk membedakan 
minyak dan lemak (Amalia, 2012). 

2.10 pH 

Yoghurt merupakan makanan produk pangan yang 
dibuat dengan proses fermentasi oleh BAL. Sehingga yoghurt 
memiliki pH yang cenderung rendah yaitu berkisar antara 3,5 – 
4,5 (Siregar,2012). Besar nilai pH dapat dipengaruhi oleh suhu, 
waktu inkubasi, jumlah starter serta jumlah prebiotik sebagai 
bahan yang digunakan untuk fermentasi asam laktat. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan April 2016 –
Juni 2016 bertempat  di CV Lastrindo Engineering Jl. Rajakwesi 
no 19 Malang, Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas 
Brawijaya Malang dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan 
dan Hasil Pertanian (TPPHP) Jurusan Ketenikan Pertanian 
Universitas Brawijaya Malang serta Laboratorium Ternak Perah 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Sementara 
itu untuk penggunaan sampel susu diambil dari KUD Dau, Batu. 

 
3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini 
sebagai berikut : 
1. Ohmic heating : Sebagai alat perlakuan yang digunakan 

untuk mempasteurisasi susu. 
2. Botol kaca   : Sebagai wadah sampel dengan volume 

100 ml. Sebelum digunakan botol kaca 
tersebut disterilisasi dengan 
menggunakan sterilisasi kering 

3. Toples  : Sebagai wadah botol kaca 
4. Gelas ukur   : Alat untuk mengukur sampel 
5. Sterofoam  : Sebagai wadah untuk menempatkan 

botol sampel 
6. Corong  : Mempermudah menuangkan sampel. 
7. Termometer  : Untuk mengukur suhu bahan. 

Termometer yang digunakan adalah 
termometer alkohol dengan tingkat 
ketelitian sebesar 1°C  skala minimum 
0°C dan skala maksimal 100°C. 

8. Tabung reaksi  : Sebagai wadah pengenceran 
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9. Rak tabung  : Sebagai tempat meletakkan tabung 
reaksi 

10. Cawan petri  : Sebagai wadah untuk perhitungan 
jumlah koloni bakteri 

11. Spatula : Untuk menghomogenkan larutan saat 
membuat media 

12. Timbangan analitik: Untuk mengukur massa bahan 
13. Vortex maker : Sebagai penghomogenisasi larutan 
14. Pipet volume : Untuk mengambil bahan pengenceran 

dengan ukuran 10 mL 
15. Penghisap pipet : Untuk membantu mengambil bahan yang 

menggunakan pipet volume 
16. Erlenmeyer : Sebagai wadah media dengan ukuran 

500 ml 
17. Autoclave  : Alat untuk mensterilkan media dan 

peralatan pengujian dengan sterilisasi 
basah. Sterilisasi dilakukan dengan 
menggunakan suhu 121°C selama 15 
menit 

18. Oven : Sebagai alat untuk sterilisasi kering 
dimana dilakukan dengan menggunakan 
suhu 105°C selama 5 jam. 

19. Inkubator : Sebagai alat untuk menginkubasi yoghurt 
pada suhu 41-42°C selama 48 jam. 

20. Bunsen  : Untuk mensterilkan wadah di sekitar 
cawan petri sebelum sampel dimasukan 
ke cawan petri 

21. Viskometer : Alat untuk mengukur viskositas yoghurt 
22. pH meter : Untuk mengkur kadar keasaman atau pH 

dari yoghurt 
23. Kompor listrik : Sebagai alat pasteurisasi susu  secara 

konvensional  dan untuk memanaskan 
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media yang dipergunakan dalam 
perhitungan TPC 

24. Panci : Sebagai wadah untuk pasteurisasi 
konvensional 

25. Lactoscan : Digunakan untuk mengetahui kandungan 
protein dan lemak pada yoghurt 

26. Laminar air flow : Tempat proses melakukan uji TPC 
27. Mikropipet : Untuk mengambil sampel bahan dengan 

skala 100-1000 μL 
28. Blue tip : Untuk mengambil sampel bahan dimana 

hanya digunakan sekali setiap 
pengenceran 
 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 
1. Susu sapi  : Sebagai bahan perlakuan. Susu yang 

digunakan berasal dari KUD Dau, Batu 
dengan sebelumnya telah diperlakukan 
dingin 

2. Starter  : Bahan yang berisi bakteri yang 
digunakan sebagai biakan yoghurt. 
Starter yang digunakan mengandung 
BAL jenis Lactobacillus bulagaricus, 
streptococcus thermophilus, dan 
Lactobacillus acidophilus. Starter ini 
berasal dari Rumah yoghurt, Batu. 

3. Alkohol 70% : Untuk mensterilkan peralatan penelitian 
4. Aquades pH 7  : Sebagai bahan pengenceran 
5. MRSA   : Sebagai media bakteri pada yoghurt 
6. Pepton  : Sebagai campuran pengenceran 
7. Spritus  : Sebagai bahan pada bunsen untuk 

menyalakan api 
8. Kapas  : Sebagai penutup pada tabung reaksi dan 

erlenmeyer 
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9. Plastik  : Untuk membungkus peralatan pada saat 
dilakukan sterilisasi 

10. Plastik Wrap  : Untuk membungkus cawan petri setelah 
dilakukan pengeceran 

11. Karet gelang : Untuk mengikat erlemenyer/tabung 
reaksi yang sudah dibungkus dengan 
kertas  yang akan disterilisasikan 

12. Tisu : Untuk mengeringkan peralatan. 
 
3.3 Metode 

Penelitian ini menggunakan metode Rancang Acak 
Kelompok (RAK) dengan tiga kali ulangan. Pada penelitian ini 
variabel tetap yang digunakan adalah tegangan dan variabel 
penelitian adalah suhu. Adapun tegangan yang digunakan 
adalah 440V sementara variasi suhu yang digunakan adalah 
40°C, 50°C, 60°C, 70°C, dan 80°C. Pemilihan tegangan tetap 
440 V tersebut dilakukan  
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) 
tentang pengaruh . pada variasi suhu dab tegangan pada 
proses pasteurisasi berbasis ohmic heating pada kualitas suhu. 
Pada penelitian tersebut digunakan 3 variasi suhu (400C, 500C, 
dan , 60oC) dan variasi tegangan (220 Volt, 380 Volt dan 440 
Volt). Dari rancangan penelitian tersebut, diperoleh perlakuan 
terbaik pada kombinasi suhu 60oC dan tegangan 440 volt 
dimana pada kombinasi tersebut terjadi penurunan bakteri 
sebesar 2,0902 log cycle dengan efektifitas kematian mikroba 
99,1875%, kadar protein 2,97% dan pH sebesar 6,79. 
Kombinasi perlakuan terbaik pada penelitian Dewi (2016) 
tersebut juga menjadi dasar pemilihan variasi suhu pada 
penelitian kali ini dimana pada penelitian ini dipilih suhu 60oC 
sebagai titik tengan, dua suhu dibawa 60oC (40oC dan 50oC) 
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dan dua suhu diatas 60oC (70oC dan 80oC) dengan rentang 
10oC. 

Berdasarkan kombinasi tersebut didapatkan 5 kombinasi 
Selain itu juga akan dibandingkan dengan kontrol berupa  
yoghurt yang proses pasteurisasinya menggunakan metode 
konvensional dengan suhu 70oC sehingga didapat jumlah 
satuan percobaan sebanyak 6 unit sehingga jumlah keseluruhan 
sampel adalah 18 sampel. Selanjutnya parameter yang 
dianalisa adalah bakteri asam laktat (BAL), kadar protein, kadar 
lemak, viskositas, dan pH untuk menentukan pengaruh 
perlakuan suhu dengan ANOVA one way kemudian dicari 
perlakuan terbaik dengan menggunakan indeks efektivitas 
dengan prosedur pembobotan.  
 
 
3.4 Pendekatan Penelitian 
 
3.4.1 Tahapan Studi literatur 

Tahapan pengerjaan tugas akhir ini diawali dengan studi 
literatur mengenai proses pasteurisasi menggunakan Ohmic 
heating yang telah ada sebelumnya. Dalam pengumpulan data, 
dilakukan dengan mencari informasi baik melalui internet, jurnal, 
handbook, pustaka referensi, maupun pustaka penunjang 
lainnya. 

 
3.4.2 Desain Ohmic heating 

Rangkaian Ohmic heating yang digunakan terdiri dari pipa 
lubaric berbentuk tabung dengan diameter 4 cm dan panjang 10 
cm dengan kapasitas volume 120 ml. Fungi dari pipa lubaric 
berfungsi sebagai tabung ohmic dimana sebagi wadah 
terjadinya proses pasteurisasi dimana bahan ini terbuat dari 
akrilik. Didalam Ohmic heating disisipi dua elektroda yang 
masing-masing berdiameter 3,8 cm dan tebal 3 mm. Elektroda 
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stainless steel 316B berfungsi sebagai penghubung dengan 
arus AC. Selain itu juga terdapat termokopel yang berfungsi 
sebagai sensor suhu, transformator step-up berfungsi untuk 
menaikkan tegangan, kontrol suhu untuk mengatur suhu setting, 
kabel penghubung yang berfungsi untuk mengalirkan arus AC 
ke elektroda, dan penyangga yang berfungsi untuk menyangga 
tabung ohmic heating. 

 
Berikut ini merupakan desain dari Rangkaian Ohmic 

heating yang didesain menggunakan software Autodesk 
Inventory Professional 2013.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.1 Rangkaian Ohmic heating dan bagian-bagiannya 
Keterangan: 
1. Kontrol Suhu 
2.  Penyangga 
3. Ohmic heating 
4. Transformator 

 
Sementara itu, berikut ini merupakan gambar ohmic 

heating beserta bagian-bagiannya 
 

1 

3 

4 

2 
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Gambar 3.2 Ohmic heating dan bagian-bagiannya 
Keterangan: 
1. Pipa Input 
2. Pipa Output 
3. Elektroda 
4. Kabel 
 
3.5 Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terbagi menjadi beberapa tahapan 
yaitu: 

 
Tahapan Persiapan Bahan Baku 
 Bahan baku berupa susu sapi diperoleh dari Koperasi Unit 
Desa (KUD) DAU, di Kecamatan Dau, Kota Batu. Susu yang 
diperoleh merupakan susu yang telah mengalami perlakukan 
dingin dengan suhu 4°C. Pengambilan dilakukan dengan 
menggunakan plastik yang selanjutnya disimpan dalam 
sterofoam. 
 
3.5.1 Transportasi 

Proses transportasi dilakukan dengan cara membawa susu 
yang telah dikemas dalam coolbox dari KUD DAU CV. Lastrindo 
Engineering ke Jl. Rajakwesi no 19 Malang untuk dilakukan 
proses pre-treatment (pasteurisasi susu) sebelum diolah 

3 

1 

2 

4 
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menjadi yoghurt.  Lama perjalanan sekitar 30 menit kemudian 
produk langsung diproses menggunakan Ohmic heating. 

 
3.5.2 Tahapan Pembersihan Ohmic heating 

Sebelum dilakukan perakitan, seluruh komponen terlebih 
dahulu dilakukan pembersihan dengan menggunakan tisu sekali 
pakai yang telah dicelupkan pada alkohol 70%. Setiap selesai 
pengambilan sampel, ohmic kemudian dibersikan dengan air 
dan sabun kemudian dibersihkan dengan alkohol. Hal tersebut 
bertujuan untuk menjaga keaseptisan proses. 

 
3.5.3. Perakitan Ohmic heating 

Pada tahapan ini seluruh komponen dirakit dengan 
tahapan sebagai berikut: 

1. Pasang kedua elektroda pada ujung-ujung pipa dengan 
menggunakan tang. 

2. Pasang sensor suhu pada bagian tengah pipa 
3. Hubungkan dengan kontrol suhu untuk mengatur suhu 

dan mengetahui suhu yang terdeteksi 
4. Hubungkan bagian kontrol suhu dengan transfomator 

step-up 
 

3.5.4 Tahapan Pre-treatmen yoghurt (Pasteurisasi dengan 
Ohmic heating) 

Susu segar dimasukan kedalam pipa dengan bantuan 
corong dengan volume 100 mL. Selanjutnya dihubungkan 
dengan transformator step-up untuk mendapatkan tegangan 
440V dan kemudian atur suhu sesuai dengan kombinasi. 
Setelah susu selesai dipasteurisasi dengan waktu tahan ±10 
detik kemudian susu dimasukkan kedalam botol kaca kemudian 
diletakkan didalam toples agar tetap aseptis.  
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3.5.5 Transportasi  
Pada tahap ini susu yang telah dipasteurisasi disimpan 

dalam wadah kotak yang berisi es batu. Lama perjalanan yang 
ditempuh adalah 10 menit dari jarak CV Lastrindo Engineering 
dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan dan Hasil 
Pertanian (TPPHP) Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Brawijaya. 
 
3.5.6 Tahapan Inokulasi 

Pada tahapan ini, masing-masing sampel susu dilakukan 
inokulasi pada suhu 450C. Apabila suhu sampel dibawah 450C, 
maka sampel diletakkan terlebih dahulu didalam inkubator untuk 
menaikan suhunya. Kemudian ditambahkan starter  ke dalam 
masing – masing sampel sebanyak 3% dari volume sampel 
untuk  selanjutnya difermentasikan 

 
3.5.7 Tahapan Inkubasi 

 
Pada tahap inkubasi masing – masing sampel diletakkan 

kedalam inkubator pada suhu 43oC selama 5-6 jam atau pada 
suhu 370C selama  20-24 jam 

 
3.5.8 Tahapan Pengujian Yoghurt 

 
Pada tahapan ini, masing-masing sampel diuji kadar 

bakteri asam laktat (BAL), pH, kadar protein, lemak, dan 
viskositas. Pengujian jumlah bakteri asam laktak dilakukan 24 
jam setelah proses inkubasi 
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3.6. Parameter Pengujian 
Pada tahap pengujian, yoghurt kemudian diuji kadar 

bakteri asama laktat (BAL), pH, kadar protein, lemak, dan 
viskositas 

 
3.6.1 Jumlah bakteri asam laktat (BAL) 
 

Proses perhitungan ini dilakukan setelah susu menjadi 
produk yoghurt. Metode hitungan cawan yang digunakan adalah 
metode tuang (pour plate). Menurut Dwidjoseputro (2005), 
tahapan perhitungan jumlah bakteri menggunakan adalah 
sebagai berikut: 

 
1. Sterilisasi 
Pada tahapan ini, seluruh peralatan pengujian sudah 

disterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121°C tekanan 
15 psi selama 15 menit. 

2. Preparasi 
Pada tahapan preparasi, setiap tabung reaksi diisi dengan 

aquades sebanyak 9 ml. Kemudian pada proses pembuatan 
media, media agar diletakkan ke dalam erlenmeyer dan 
ditambahkan aquades dan dipanaskan diatas kompor. 

3. Pengenceran 
Proses ini dilakukan dengan cara mengambil 1mL sampel 

yoghurt kemudian dimasukan kedalam 9 mL aquades dari 
tabung reaksi pertama (101) kemudian di vortex. Selanjutnya 
ambil 1 mL sampel dari tabung reaksi pertama kemudian 
dimasukan kedalam 9 mL aquades dari tabung reaksi reaksi 
kedua (102) dan begitu seterusnya hingga 106. Pada metode 
tuang, pada tiga pengenceran terakhir, sampel sebanyak 1 mL 
ditambahkan pada agar-agar cair steril yang didinginkan (47-
50oC) sebanyak 15-20 mL dan digoyangkan supaya sampelnya 
menyebar kemudian diputar seperti angka delapan. Setelah 
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media beku, masing-masing cawan petri dilapisi dengan wrap 
plastik pada bagian pinggirnya. 

4. Inkubasi 
Cawan petri yang telah berisi bakteri diinkubasi selama 2 

hari pada suhu 37 oC. 
5. Perhitungan 
Jumlah koloni dalam sampel dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑝𝑒𝑟𝑚𝑙 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑤𝑎𝑛
1

𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛
 

Pemilihan jumlah mikroorganisem diantara 3 pengenceran 
terakhir mengikuti Standart Plate Count (SPC). SPC merupakan 
metode untuk mendapatkan hasil jumlah mikroba dengan range 
30 – 300 CFU (Colony Forming Unit) / ml dari pengenceran 10-2, 
10-3, 10-4, Hal ini ditujukan untuk meminimalisir kemungkinan-
kemungkinan kesalahan dalam proses analisa, terutama 
statistical error (Yunita dkk, 2015).  pemilihan jumlah 
mikroorganisme dengan menggunakan SPC terdapat pada 
Lampiran 1. 
 
3.6.2 Kadar protein 
 

Metode yang digunakan dalam uji kadar protein adalah 
dengan menggunakan metode Kjeldhal. Metode ini merupakan 
metode sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam 
amino, protein dan senyawa mengadung nitrogen. Pada 
dasarnya sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis 
dengan katalistor yang sesuai sehingga akan menghasilkan 
ammonium sulfat, setelah pembebasan alkali dengan kuat, 
ammonia yang terbentuk disuling secara kuantitaif ke dalam 
larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Adapun prosedur 
uji protein dengan menggunakan kjeldhal terdapat pada 
Lampiran 5. 
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3.6.3 Kadar lemak 
 
 Penentapan kadar lemak yoghurt menggunakan metode 
Gerber dimana pada prinsipnya yoghurt dicampur dengan 
H2SO4 dan amil alkohol dalam tabung Gerber khusus lalu 
disentrifuge sehingga lemak susu terpisah dan menempati 
bagian atas tabung. Lemak yang terpisah dapat diterntukan 
kadarnya dengan melihat panjang kolom yang terbentuk.  
 
3.6.4 Viskositas 
 

Pengukuran viskositas dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahu perubahan kekentalan yoghurt yang dihasilkan pada 
masing-masing perlakuan. Menurut Sutiah, dkk ( 2008) 
pengujian viskositas pada diawali dengan pengujian berat jenis 
yoghurt dengan menggunakan viskometer dengan cara 
memasukkan sampel kedalam piknometer sebanyak 10 ml dan 
menimbangberat piknometer isi. Selanjutnya melakukan 
dilakukan pengujiankekentalan dengan menggunakan pipa 
Ostwald dengan cara memasukkan sampel sebanyak 10 ml ke 
dalam pipa Ostwald dan menghisapnya sampai tera di bagian 
atas. Menghitung waktu turun sampel sampai tanda tera bagian 
bawah. Kekentalan dapat dihitung dengan menggunakan 
perbandingan berat jenis yoghurt dikali waktu alir yoghurt 
dengan berat jenis air dikali waktu alir air yang kemudian 
dikalikan dengan kekentalan air. 

 
3.6.5 pH 
 

Pengujian nilai pH menggunakan pH meter yang bertujuan 
untuk mengetahui tingkat keasaman yoghurt. Menurut SNI 01-
2981-1992, standar nilai pH yoghurt berkisar antara 4-4,5. 
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Apabila nilai pH yoghurt yang dihasilkan lebih besar daripada 
pH standar, maka dapat diperkirakan bahwa susu yang 
difermentasi tersebut tidak berhasil menjadi yoghurt. Menurut 
(Nashihara et al, 2009) sebelum menggunakan pH meter 
Lakukan standarisasi pH meter langkah pertama, nyalakan pH 
meter lalu bilaslah elektroda dengan aquades, kemudian 
keringkan menggunakan kertas tissue. Mengeringkan elektroda 
pH meter cukup dengan menempelkan kertas tissue pada 
bagian pinggir dan ujung elektroda, elektroda yang tergores, 
validasi keakuratannya bisa berubah untuk itu perlu dikalibrasi 
ulang.  Adapun prosedur penggunaan pH meter terdapat pada 
Lampiran 7. 

 
3.7 Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian tugas 

akhir ini adalah dengan analisa one way ANOVA untuk 
mengetahui beda nyata atau tidak beda nyata. Selanjutnya 
dicari perlakuan terbaik dengan menggunakan indeks efektivitas 
dengan prosedur pembobotan. 

 
3.7.1 Penentuan Beda Pengaruh dengan Analysis of 
Variance (ANOVA) 
 

ANOVA adalah metodologi untuk menarik kesimpulan 
mengenai kesamarataan rata-rata pada beberapa populasi yang 
berbeda. Tujuan anova adalah untuk menguji secara statistik 
perbedaan antara berbagai rata-rata dari kelompok tersebut 
untuk menentukan apakah mereka semua sama ataukah 
setidaknya sala satu rata-rata berbeda. Untuk menentukan hal 
ini, ANOVA membagi total variabilitas data kedalam dua bagian, 
variasi antara kelompok dan variasi di dalam kelompok. Jika 
total variasi antara kelompok cukup kecil dibandingkan dengan 
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variasi di dalam kelompok, hal ini menandakan bahwa semua 
populasi tersebut pada dasarnya sama. Tetapi variasi yang 
relatif besar antar kelompok menandakan bahwa terdapat 
perbedaan dalam rata-rata populasi yang tidak diketahui. Variasi 
dalam data hitung dengan jumlah kuadrat (sum of squared- SS) 
deviasi dari rata-rata sampel yang memadai, dan ditentukan 
dalam skala sebagai tolok ukur varian, atau kuadrat rata-rata 
(mean square - MS). Dengan membagi kuadrat rata-rata antara 
kelompok dengan kuadrat rata-rata dalam kelompok, dapat 
dihitung nilai statistik F. Jika nilai ini lebih besar dibandingkan 
suatu nilai kritis, Ferit maka data tersebut menandakan bahwa 
terdapat perbedaan rata-rata (Evan and William, 2007). 

 
3.7.2 Penentuan Perlakuan Terbaik 
 

Perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan 
metode indeks efektivitas dengan prosedur pembobotan dengan 
aturan sebagai berikut: 

a. Menggunakan hasil parameter sebagai dasar 
pembobotan. 

b. Memberikan bobot nilai pada setiap parameter masing - 
masing kelompok. Bobot nilai yang diberikan sesuai 
dengan kepentingan setiap parameter. Persamaan 
pembobotan adalah sebagai berikut: 

c. 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡𝑎𝑡𝑎𝑢𝑠𝑘𝑜𝑟𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡
…………………..(6) 

 
d. Menghitung nilai efektivitas (NE) dengan rumus: 

𝑁𝐸 =  
𝑁𝑝−𝑁𝑡𝑗

𝑁𝑡𝑏−𝑁𝑡𝑗
 …………………………………………..(7) 

Keterangan: 
NE = Nilai efektifitas 
Np = Nilai perlakuan 
Ntj = Nilai terjelek 
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Ntb = Nilai terbaik 
 

e. Menghitung nilai produk (NP), dengan rumus: 
Nilai produk dari semua parameter pada masing – 
masing kelompok dijumlahkan. Perlakuan yang memiliki 
nilai NP tertinggi adalah kelompok terbaik dalam 
kelompok parameter. Perlakuan terbaik dipilih dari 
kombinasi yang memiliki nilai perlakuan (NP) tertinggi. 
Persamaan nilai produk adalah sebagai berikut: 
 
𝑁𝑃 =  𝑁𝐸𝑥𝐵𝑁…………………………………………(8) 
Keterangan: 
NE = Nilai efektifitas 

 BN = Bobot Nilai 
 
3.7.3 Perhitungan Nilai Efisiensi Energi 
 
Ein = P = V.I.t 
Keterangan: 
V = Tegangan 
I = Arus 
t = Waktu 
 
Eout= Q = m.Cp. Δt 
Keterangan: 
m = massabahan 
Cp = KalorJenissusu 3,89 kJ/kg.K 
Δt = Waktuakhir – Waktuawal 
 

EfisiensiEnergi= 
𝐸𝑜𝑢𝑡

𝐸𝑖𝑛
 x 100% 
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3.8 Diagram alir proses penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu sapi  segar 
80 ml 

Pasteurisasi susu dengan Ohmic heating (suhu 
400C,50oC,60oC,70oC dan 80oC dengan 

tegangan 440 V dan waktu tahan 10 detik) 

 

Pendinginan 45°C 

Inokulasi 

Inkubasi 

 

Yoghurt 

Susu hasil pasteurisasi 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Efisiensi Energi Pasteurisasi Ohmic Heating 
 
 Perhitungan nilai efisiensi energi pada proses 
pasteurisasi pada Ohmic Heating dapat dilihat pada Tabel 4.1 
dan rincian perhitungan nilai efisiensi energi yang dihasilkan 
terlampir pada Lampiran 11 

 
Tabel 4.1 Data efisiensi energi pasteurisasiOhmic Heating 

Perlakuan 1 2 3 4 5 

Suhu Awal 27 27 27 27 27 

Suhu Akhir 40 50 60 70 80 
Arus rata-
rata (A) 1,194722 1,264111 1,283278 1,379349 1,384327 
Waktu 
Pemanasan 
(s) 10,80333 18,85 25,07333 30,56333 35,07333 

Tegangan (V) 440 440 440 440 440 
Kalor jenis 
susu kJ/kg.K 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

E in (J) 5679,071 10484,54 14157,4651 18549,3 21363,3 

E in (KJ) 5,679071 10,48454 14,1574651 18,5493 21,3633 

E out (KJ) 4,175059 7,386643 10,59823 13,80981 17,0214 
Efisiensi 
energy 73,51658 70,45274 74,85963852 74,44923 79,67586 

Sumber: Olahan Data Primer 
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Tabel 4.1 merupakan tabel hasil perhitungan energi yang 
dikonsumsi dan energi yang dihasilkan oleh mesin pasteurisasi, 
serta efisiensi energi dari 5  macam suhu .Dari Tabel 4.1 dapat 
diketahui bahwa susu sapi murni memiliki kalor jenis bahan 
sebesar 3.89 KJ/Kg°C. Susu tersebut dipanaskan pada suhu 
awal 27°C dengan 5 perlakuan suhu yang berbeda yaitu 400C, 
500C, 600C, 700C dan 800C. Perlakuan suhu yang berbeda 
menyebabkan kebutuhan arus listrik rata-rata pada masing-
masing suhu juga berbeda. Pada suhu 400C V arus listrik rata-
rata yang dibutuhkan sebesar 1,19 A. Kemudian pada suhu 
500C arus rata-rata yang dibutuhkan sebesar 1,26 A, pada suhu 
600C V arus listrik rata-rata yang dibutuhkan sebesar 1,28 A, 
pada suhu 700C V arus listrik rata-rata yang dibutuhkan sebesar 
1,37 A dan pada suhu 800C V arus listrik rata-rata yang 
dibutuhkan sebesar 1,38 A. Dengan meningkatnya suhu 
pasteurisasi arus listrik juga semakin tinggi, sehingga waktu 
untuk mencapai suhu tersebut juga semakin besar. Dari hasil 
rekap data Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa waktu pasteurisasi 
untuk suhu 400C selama 10,8 s, pada suhu 500C selama  18,8 
s, pada suhu 600Cselama 25,1 s, pada suhu 700C selama 30,6 
s, dan pada suhu 800C selama 35,1 s. Tegangan yang 
digunakan untuk mempasteurisasi bayah yaitu 440 volt pada 
masing – masing suhu. Sehingga dari data parameter diatas, 
dapat diketahui energi yang dibutuhkan dalam alat (Ein) untuk 
mempasteurisasi bahan dengan menggunakan persamaan 
Ein=P=V.I.t. Dari persamaan ini dapat diketahui bahwa 
kebutuhan energi untuk suhu 400C sebesar 5,679 KJ, untuk 
suhu 500C sebesar 10,484 KJ, suhu 600C sebesar 14,157 KJ, 
utuk suhu 700C sebesar 18,549 KJ, dan untuk suhu 800C 
sebesar 21,363 KJ. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa  
semakin besar suhu yang digunakan, maka semakin besar daya 
yang dibutuhkan untuk melakukan proses pasteurisasi. Selain 
itu, energi yang dihasilkan dari alat yaitu berupa energi panas 
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dengan persamaan Eout=Q=m.Cp.dT. Dari persamaan ini, 
dapat diketahui bahwa energi yang dihasilkan dengan 
menggunakan suhu 400C adalah 4,175 KJ, pada suhu 500C 
sebesar 7,386 KJ, pada suhu 600C sebesar 10,598 KJ, pada 
suhu 700C sebesar 13,809 KJ, dan pada suhu 800C seebesar 
17,021 KJ.Hasil tersebut dapat diketahui energi yang dihasilkan 
semakin besar seiring dengan meningkatnya suhu.Perhitungan 
energi masuk dan energi yang keluar digunakan untuk 
menghitung nilai efisiensi energi dari 5 perlakuan suhu yang 
digunakan dengan persamaan Eff=Eout/Ein x 100%. Sehingga 
diperoleh hasil nilai  efisiensi energi tertinggi pada perlakuan 
suhu 800C  yaitu sebesar 79,67% dan efisiensi terendah terjadi 
pada suhu 500C yaitu sebesar 70,45%. Sedangkan efisiensi 
energi pada suhu 400C,600C,700C berturut-turut yaitu sebesar 
73,51% ,74,85%, dan 74,44% 
Menurut Muchtadi dan Ayutaninwarno (2010), salah satu 
keunggulan utama dari pemanasan ohmic yaitu kecepatan 
pemanasan yang meningkat akibat dari meningkatkannya 
konduktifitas bahan sehingga penggunaan energi selama 
proses semakin efektif. Selain itu, pemanasan yang ditimbulkan 
oleh pemanasan yang relatif merata, karena memanfaatkan 
tahanan dari bahan itu sendiri. Sedangkan menurut Salengke 
(2000), keefektifan pemanasan ohmic dikarenakan efek yang 
ditimbulkan oleh pemanasan yang berupa proses permeabilisasi 
dinding sel produk, sehingga dapat berperan dalam 
mempercepat proses reaksi panas dalam produk. 

 
4.2 Karakteristik Yoghurt 
4.2.1 Total Bakteri Asam Laktat 

 Perhitungan jumlah bakteri yoghurt dikhususkan pada 
perhitungan total BAL. Starter bakteri yang digunakan untuk 
menggumpalkan kasein susu dan mengubah laktosa menjadi 
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asam laktatyaitu bakteri L.bulgarious, S.thermophilus,dan L. 
Acidhophilus. Bakteri tersebut merupakan jenis Bakteri Asam 
Laktat. Pembuatan yoghurt pada umumnya meliputi bebarapa 
tahapan proses diantaranya pasteurisasi, pendinginan,inokulasi, 
dan inkubasi. Pada penelitian ini proses pasteurisasi dilakukan 
dengan menggunakan metode ohmic heating yang 
menggunakan 5 suhu yaitu suhu 400C,500C,600C,700C dan 1 
tegangan yaitu 440 volt. Data hasil penelitian  tentang jumlah 
BAL yoghurt dapat dilihat pada Lampiran.3Berdasarkan hasil uji 
sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pengaruh suhu 
pasteurisasi terhadap jumlah total BAL yoghurt memiliki nilai F 
hitung > F tabel 5% dan F hitung < F tabel 1 %. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa suhu pasteurisasi susu pada Ohmic Heating 
memberikan pengaruh nyata terhadap nilai total BAL. Data Hasil 
uji lanjut BNT 5% pada suhu 700C memberikan pengaruh yang  
nyata terhadap total BAL, sedangkan pada suhu 400C , 500C, 
600C, dan 800C tidak memberikan pengaruh nyata terhadap nilai 
total BAL.Berikut merupakan grafik pengaruh suhu terhadap 
nilai total BAL yoghurt hasil pasteurisasi dapat dilihat pada 
Gambar 4.1.  

 

Gambar 4.1 Histogram nilai total BAL yoghurt hasil pasteurisasi 
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 Gambar 4.1 menunjukkan bahwa nilai total BAL pada 
suhu 400C sebesar 1 x 106 pada suhu 500C sebesar 1,7 x 106 ; 
suhu 600C sebesar 8,1 x 106; pada suhu 700C sbesar 4,5 x 107 
dan pada suhu 800C sebesar 5,1 x 107. Nilai total BAL yoghurt 
terendah diperoleh pada suhu 400C yaitu sebesar 1 x 106 dan 
nilai total BAL yoghurt tertinggi diperoleh pada suhu 800C 
sebesar 5,1 x 107. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa semakin besar suhu pasteurisasi maka nilai total BAL 
yoghurt semakin tinggi. Hal ini dikarenakan kenaikan suhu  
pasteurisasi yang digunakan menyebabkan jumlah koloni 
mikroba susu semakin kecil (Dewi, 2016). Semakin besar 
penurunan jumlah mikroorganisme tersebut akan mengurangi 
kompetitor dari BAL untuk memproduksi asam laktat sehingga 
nilai BAL semakin besar ( Lee dan Lucey,2010). 

 Kontrol yoghurt, yaitu yoghurt dengan proses 
pasteurisasi secara konvensional menggunakan kompor dengan 
suhu pasteurisasi  70oC selama 15 menit. Jumlah BAL pada 
kontrol yoghurt memiliki jumlah 2,7 x 107. Jika dibandingkan 
dengan perlakuan lainnya kontrol yoghurt lebih tinggi dibanding 
perlakuan Ohmic Heating suhu 400C,500C dan 600C . Akan 
tetapi jumlah BAL pada kontol yoghurt tidak lebih tinggi jika 
dibandingkan perlakuan 700C dansuhu 80 oC menggunakan 
pemanasan Ohmic Heating. 

4.2.2 pH Yoghurt 

 Yoghurt merupakan makanan produk pangan yang 
dibuat dengan proses fermentasi oleh BAL. Sehingga yoghurt 
memiliki pH yang cenderung rendah yaitu berkisar antara 3,5 – 
4,5 (Siregar,2012). Pada hasil penelitian yang dapat dilihat pada 
Lampiran.8.Pengamatan pH dilakukan dengan menggunakan 
pH meter  dengan sensitifitas dua digit dibelakang koma. 
Pengamatan dilakukan sebanyak tiga kali.Pengukuran pH ini 
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dilakukan pada perlakuan kontrol, suhu 400C, 50C, 60C, 70C 
dan 80C.Pada hasil analisa sidik ragam (ANOVA) suhu 
terhadap pH menunjukkan nilai F hitung > dari F tabel 5% dan F 
hitung < dari F tabel 1%.Sehingga dapat dikatakan suhu 
pasteurisasi memberikan pengaruh nyata terhadap nilai pH 
yoghurt. Data Hasil uji lanjut BNT 5% pada suhu 400C ,700C, 
dan 800C memberikan pengaruh yang  nyata, sedangkan suhu 
500C dan 600C, tidak memberikan pengaruh nyata terhadap pH. 
Berikut merupakan grafik pengaruh suhu terhadap nilai pH 
dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 Histogram nilai pH yoghurt hasil pasteurisasi 

 Gambar 4.2 Menggambarkan nilai pH dari yoghurt hasil 
pasteurisasi menggunakan Ohmic Heating.Hasil pengukuran pH 
ini berkisar antara 3,59-3,98. pH terendah dimiliki oleh suhu 
pasteurisasi 80 yaitu sebesar 3,59 dan pH tertinggi dimiliki oleh  
suhu pasteurisasi 40oC dan 60oC yaitu sebesar 3,98. Gambar 
4.2 menunjukkan bahwa semakin besar suhu pasteurisasi, 
maka pH yoghurt cenderung menurun.Menurut Siregar (2012) 
besar nilai pH dapat dipengaruhi oleh suhu, waktu inkubasi, 
jumlah starter serta jumlah prebiotik sebagai bahan yang 
digunakan  untuk fermentasi asam laktat.Streptococcus 
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thermopilus hanya mencapai  keasaman 0.8-1.0% dan 
Lactobacillus bulgaricus dapat mencapai keasaman 1.5-2.0%. 
Jika kedua starter diinokulasikan kedalam medium fermentasi 
maka streptococcus thermopilus mula – mula akan tumbuh 
dengan cepat, kemudian pada tingkat keasaman tertentu 
dimana bakteri tersebut tidak dapat aktif maka Lactobacillus 
bulgaricus akan tumbuh dengan baik (Pederson,1971) 

4.2.3 Kadar Lemak 

 Pengujian lemak  yoghurt dilakukan untuk mengetahui 
apakah suhu pasteurisasi menggunakan Ohmic Heating 
berpengaruh terhadap nilai kadar lemak yoghurt. Pengukuran 
kadar lemak yoghurt dilakukan pada suhu 400C, 
500C,600C,700C, dan 80oC dengan tegangan 440 volt. 
Berdasarkan hasil uji sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa 
pengaruh suhu pasteurisasi terhadap kadar lemak yoghurt 
memiliki nilai F hitung > F tabel 5% dan F hitung < dari F tabel 
1%. Sehingga dapat dikatakan bahwa suhu pasteurisasi susu 
pada Ohmic Heating memberikan pengaruh nyata terhadap 
kandungan lemak yoghurt. Hasil uji lanjut BNT 5% menunjukan 
pada suhu pasteurisasi 400C,500C dan 800C memberikan 
pengaruh nyata terhadap kadar lemak yoghurt, sedangkan pada 
suhu 600C dan 700C tidak memberikan pengaruh nyata. Berikut 
merupakan grafik pengaruh suhu pasteurisasi terhadap nilai 
kadar lemak  yoghurt hasil pasteurisasi dapat dilihat pada 
Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Histogram nilai kadar lemak yoghurt hasil 
pasteurisasi 

 Gambar 4.3 Menggambarkan nilai Kadar Lemak dari 
yoghurt hasil pasteurisasi menggunakan Ohmic Heating.Hasil 
pengukuran nilai kadar lemak yoghurt hasil pasteurisasi Ohmic 
Heating memiliki rentang  antara 2,59-2,94. Nilai kadar lemak 
yoghurt pada suhu 400C adalah 2,75%  kemudian pada suhu 
500C mengalami kenaikan menjadi 2,94% kemudian nilai kadar 
lemak yoghurt konstan mengalami penurunan hingga suhu 800C 
dengan nilai kadar lemak 2,6%. Nilai kadar lemak terendah 
dimiliki oleh yoghurt dengan suhu pasteurisasi 800C dan kadar 
lemak tertinggi dimiliki oleh  suhu pasteurisasi 500C. Menurut 
Niken (2015)  semakin tinggi suhu pemanasan, mikroba dalam 
susu  juga semakin menurun sehingga meningkatkan aktivitas 
BAL dalam menghasilkan enzim lipase untuk menghidrolisis 
lemak. Akan tetapi pada penelitian ini terjadi ketidaksesuaian 
dimana pada suhu  500C mengalami kenaikan nilai kadar lemak, 
hal tersebut disebabkan walaupun keberadaan mikroba susu 
semakin menurun, namun masih terdapat mikroba yang hidup 
karenamemiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan 
mikroba mati sehingga aktivitas BAL mengalami gangguan 
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dalam memecah kadar lemak susu selama proses inkubasi. Hal 
tersebut didukung dengan pernyataan Ginting dan Pasaribu 
(2005) bahwa kebanyakan mikroorganisme mati pada 
temperatur diatas 60oC. Menurut Pederson (1971), jumlah 
bakteri yang tinggi pada susu pasteurisasi dapat disebabkan 
oleh proses pasteurisasi yang tidak benar,sanitasi yang jelek, 
atau penyimpanan pada suhu yang terlalu tinggi setelah 
pasteurisasi. 

 

4.2.4 Kadar Protein 

 Pengujian protein  yoghurt dilakukan untuk mengetahui 
apakah suhu pasteurisasi menggunakan Ohmic Heating 
berpengaruh terhadap nilai kadar protein yoghurt.Pengukuran 
kadar protein yoghurt dilakukan pada suhu 400C, 
500C,600C,700C,80oC dan pada tegangan 440 volt. Berdasarkan 
hasil uji sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pengaruh 
suhu pasteurisasi terhadap kadarprotein yoghurt memiliki nilai F 
hitung < F tabel 5% dan F hitung < F tabel 1%.Sehingga dapat 
dikatakan bahwa suhu pasteurisasi susu pada Ohmic Heating 
tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh terhadap 
kandungan protein yoghurt.Berikut merupakan grafik pengaruh 
suhu pasteurisasi terhadap nilai kadar protein yoghurt hasil 
pasteurisasi dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 Histogram nilai kadar protein yoghurt hasil 
pasteurisasi 

 Gambar 4.4 Menggambarkan nilai Kadar Protein dari 
yoghurt hasil pasteurisasi menggunakan Ohmic Heating.Hasil 
pengukuran nilai kadar protein yoghurt hasil pasteurisasi Ohmic 
Heating memiliki rentang  antara 2.09-2.13. Nilai kadar protein 
terendah dimiliki oleh yoghurt dengan suhu pasteurisasi 40 yaitu 
sebesar 2.09 dan nilai kadar protein  tertinggi dimiliki oleh  suhu 
pasteurisasi 80 yaitu sebesar 2.12. Dari grafik terlihat bahwa 
cenderung mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. 
Kenaikan nilai kadar protein ini disebabkan jumlah BAL yang 
semakin meningkat seiring peningkatan suhu. Menurut Surono 
(2004) bahwa bakteri asam laktat akan menghidrolisis protein 
secara bertahap, yaitu tahap pertama melibatkan enzim 
proteinase menghasilkan peptida-peptida dan tahap kedua 
dilanjutkan oleh aktivitas peptidase menghasilkan asam amino. 
Sedangkan pada perhitungan protein penelitian ini 
menggunakan uji kjedal. Dimana uji kjedal merupakan uji untuk 
perhitungan N total sehingga N dari peptida dan asam amino 
yang dihasilkan BAL akan terbaca yang akhirnya menghasilkan 
nilai kadar protein yang mengalami kenaikan seiring dengan 
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peningkatan suhu. Penelitian Ara et al. (2002) juga melaporkan 
penggunaan level protein tinggi menghasilkan jumlah koloni 
BAL yang lebih tinggi. 

 Jika dibandingkan dengan yoghurt kontrol, dimana 
yoghurt kontrol ini menggunakan proses pasteurisasi secara 
konveensional menggunakan kompor dengan suhu pasteurisasi 
700C selama 15 menit. Yoghurt kontrol memilik nilai kadar 
protein lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan pada 
pasteurisasi Ohmic Heating lainnya yaitu dengan kadar protein 
2,39%. Hal tersebut dikarenakan pada perlakuan ohmic heating 
lainnya menggunakan tegangan yang tinggi yaitu 440 volt 
sehingga kadar proteinnya lebih rendah. Penelitian Yetmaneli, 
(2009) menyatakan bahwa penggunaan voltase listrik 
menunjukkan semakin tingginya egangan yang digunakan,akan 
menurunkan persentase kadar protein. 

4.2.5 Viskositas 

 Pengujian nilai viskositas  yoghurt dilakukan untuk 
mengetahui apakah suhu pasteurisasi menggunakan Ohmic 
Heating berpengaruh terhadap nilai viskositas yoghurt. 
Pengukuran kadar nilai viskositas dilakukan pada suhu 400C, 
500C,600C,700C,80oC dan pada tegangan 440 volt.Berdasarkan 
hasil uji sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pengaruh 
suhu pasteurisasi terhadap nilai viskositas yoghurt memiliki nilai 
F hitung < F tabel 5% dan F hitung < F tabel 1%.Sehingga dapat 
dikatakan bahwa suhu pasteurisasi susu pada Ohmic Heating 
tidak berbeda nyata atau tidak berpengaruh terhadap nilai 
viskositas yoghurt.Hasil viskositas yang non signifikan diduga 
karena protein susu yang terkoagulasi relatif sama sehingga 
menghasilkan viskositas yang tidak berbeda. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Manab, (2008) yang menyatakan bahwa pada 
pH mendekati 4,6, kelarutan kasein sudah hilang sehingga 
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terjadi interaksi hidrofobik antara misel kasein membentuk 
struktur dan konsistensi utama yoghurt. Proses tersebut dapat 
mempengaruhi sifat fisik dari yoghurt, diantaranya adalah 
tekstur, viskositas, daya ikat air, dan sineresis. Berikut 
merupakan grafik pengaruhsuhu pasteurisasi terhadap nilai 
viskositas  yoghurt hasil pasteurisasi dapat dilihat pada Gambar 
4.5. 

 

Gambar 4.5 Histogram nilai viskositas yoghurt hasil pasteurisasi 

 Gambar 4.5 Menggambarkan nilai Viskositas dari 
yoghurt hasil pasteurisasi menggunakan Ohmic Heating.Hasil 
pengukuran nilai viskositas yoghurt dapat terlihat pada grafik 
dimana pada suhu pasteurisasi 400C nilai viskositas yoghurt 
sebesar 18,67 cP kemudian pada suhu  500C turun menjadi 
sebesar 17 cP , pada suhu 600C nilai viskositas naik 
menjadisebesar 22 cP selanjutnya nilai viskositas terus naik 
hingga suhu pasteurisasi 800C dengan nilai viskosotas sebesar 
76 cP. Nilai viskositas control sebesar 450 cP.Menurut Winarno 
dan Fernandez, (2007) bahwa produk fermentasi yang mengacu 
pada yoghurt mempunyai viskositas antara 8,28-13,00 cP.Hal 
tersebut tidak sesuai dengan grafik pada Gambar 4.5 dimana 
nilai viskositas cukup tinggi, hal ini mungkin disebabkan karena 
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kondisi pH yang asam.Nilai pH dapat menurunkan kelarutan 
kasein, sehingga terjadi interaksi hidrofobik antara misel kasein 
membentuk struktur dan konsistensi yoghurt drink yang 
menyebabkan yoghurt drink makin kental sehingga viskositas 
naik. Nilai viskositas control yaitu dengan pasteurisasi 
konvensional lebih tinggi dibandingkan nilai perlakuan dengan 
menggunakan pasteurisasi Ohmic Heating. Hal ini dikarenakan 
pada perlakuan control proses pasteurisasi yang dilakukan lebih 
lama dibandingkan dengan pasteurisasi Ohmic Heating.Menurut 
Becker dan Puhan,(1989)  viskositas yoghurtdipengaruhi oleh 
tipe kultur starter, perlakuan panas dan penggunaan penstabil. 
 

4.3 Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik pada penelitian ini 
dilakukan dengan metode Indeks Efektivitas atau metode 
pembobotan De Garmo.Metode pembobotan dilakukan 
menggunakan skoring parameter untuk memberikan bobot 
terhadap masing – masing parameter yang diamati.Penilaian 
diurutkan dari yang kurang penting hingga paling penting. 
Selanjutnya penilaian terhadap masing- masing perlakuan 
berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dipilih nilai 
terbaik, dihitung selisihnya kemudian dilakukan penilaian 
masing-masing  perlakuan dengan menggunakan perhitungan 
nilai efektivitas (NE) serta perhitungan nilai produk (NP) 
berdasarkan perkalian nilai efektivitas dan bobot  parameter. 
Hasil perhitungan perlakuan terbaik pada penelitian ini dapat 
dilihat pada Lampiran 14. Dari data perhitungan menunjukkan 
bahwa perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah pada suhu 
pasteurisasi 80oC dengan nilai perlakuan 1,000. Perlakuan suhu 
pasteurisasi 80oC ini unggul dalam semua parameter pengujian 
diantaranya pada parameter nilai total BAL, nilai pH, kadar 
lemak, kadar protein dan viskositas. Berikut merupakan nilai 
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masing – masing parameter pada perlakuan suhu pasteurisasi 
80oC dapat dilihat pada Tabel 4.2 
 
Tabel 4.2 Nilai masing-masing parameter perlakuan suhu 
pasteurisasi  80oC 

NO PARAMETER NILAI PARAMETER 

1 Total BAL 5,1 x 107 Cfu/ml 

2 pH 3,59 

3 Kadar Lemak  2,6% 

4 Kadar Protein 2,13% 

5 Viskositas 76 cP 

 

 Dari Tabel 4.2 dapat dilihat nilai total BAL sebesar 5,1 x 
107  Cfu/ml , nilai pH sebesar 3,59, kadar lemak sebesar 2,6% , 
kadar protein sebesar 2,13% dan nilai viskositas sebesar 76 cP. 
Nilai parameter pada suhu pasteurisasi 80oC  tersebut 
merupakan nilai terbaik jika dibandingkan pada perlakuan suhu 
pasteurisasi lainnya. Dimana pada parameter  total BAL, kadar 
protein, dan viskositas nilai tertinggi dibanding perlakuan lain 
adalah nilai yang terbaik . Dan pada parameter pH dan Kadar 
lemak nilai terendah dibandingkan perlakuan lain adalah nilai 
terbaik. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan maka dapat 
disimpulkan : 

1. Pada perlakuan proses pasteurisasi , semakin tinggi 
suhu yang digunakan maka nilai total BAL, kadar protein, 
dan viskositasnya semakin naik sedangkan pada nilai 
kadar lemak dan pH yoghurt semakin turun seiring 
peningkatan suhu  . Nilai total BAL yoghurt tertinggi 
diperoleh pada suhu 800C sebesar 5,1 x 107 dan  nilai 
BAL yoghurt terendah diperoleh pada suhu 400C yaitu 
sebesar 1 x 106 . Nilai kadar protein terendah dimiliki 
oleh yoghurt dengan suhu pasteurisasi 400C yaitu 
sebesar 2.09% dan nilai kadar protein  tertinggi dimiliki 
oleh  suhu pasteurisasi 80 yaitu sebesar 2.12%.nilai 
viskositas yoghurt tertinggi yaitu pada suhu pasteurisasi 
800C yaitu sebesar 86 cP dan nilai terendah pada suhu 
pasteurissi 500C yaitu sebesar 17 cP. Nilai kadar lemak 
terendah dimiliki oleh yoghurt dengan suhu pasteurisasi 
800C yaitu sebesar 2,6% dan kadar lemak tertinggi 
dimiliki oleh  suhu pasteurisasi 500C yaitu sebesar 
2,94%. pH terendah dimiliki oleh suhu pasteurisasi 80 
yaitu sebesar 3,59 dan pH tertinggi dimiliki oleh  suhu 
pasteurisasi 40 dan 60 yaitu sebesar 3,98. 
 

2. Hasil analisa sidik ragam pada parameter total BAL, 
kadar lemak , dan pH memberikan pengaruh nyata 
dimana F hitung> F tabel 5% dan F hitung< F tabel 1%  
sedangkan pada parameter Kadar lemakdan pH 



 

51 
 

memberikan pengaruhtidaknyatadimana F hitung< F 
tabel 5% danFhitung< F tabel 1% 
 

3. Dari hasil pemilihan perlakuan terbaik yang telah 
dilakukan dengan metode Indeks Efektivitas atau 
metode pembobotan De Garmo diperoleh hasil 
perlakuan terbaik pada penelitian ini yaitu pada 
perlakuan suhu pasteurisasi 800C dengan nilai perlakuan 
1,000. 

5.2 Saran 

 1. Perlu  dilakukan uji pengaruh tegangan  Ohmic Heating 
pada karakteristik yoghurt.   

2. Perlu dilakukan uji umur simpan dari yoghurt hasil 
pasteurisasi 
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Lampiran 1. Prosedur Kerja Analisa Jumlah  Total Bakteri 
Asam Laktat (BAL) 
 

A. Tahap Preparasi 
 

Tahap Sterilisasi Alat 
1. Siapkan alat-alat yang akan disterilisasi meliputi tabung 
erlenmeyer, tabung reaksi, cawan petri, mikropipet, mikrotip, 
pipet volume atau pipet ukur, kapan dan plastikwrap. Jumlah 
alat-alat yang akan disterilisasi disesuaikan dengan kebutuhan. 
2. Pastikan semua alat-alat tersebut telah dicuci bersih 
3. Ambil kapas secukupnya kemudian gulung beraturan sesuai 
diameter tabung reaksi dan erlenmeyer, dengan tujuan sebagai 
penutup lubang tabung. 
4. Selanjutnya cawan petri dan pipet ukur atau pipet volume, 
mikrotip dimasukan kedalam oven atau autoclave untuk 
disterirlisasi 
5. Apabila proses sterilisasi yang dilakukan berupa strelisasi uap 
maka dilakukan dengan menggunakan autoclave pada suhu 
121°C selama 15 menit dimana alat-alat tersebut dimasukan 
kedalam palstik yangkemudian diikat. Media didalam tabung 
erlenmeyer, 
tabung reaksi yang telah terisi pepton disterilisasi dengan 
autoclave. 
6. Apabila proses sterilisasi yang dilakukan berupa sterilisasi 
panas maka dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 
140°C selama 2 jam alat-alat seperti cawan petri, pipet volume 
yang akan disterilisasi tidak perlu dibungkus kertas maupun 
plastik 
 
Tahap Pembuatan Larutan Pengenceran 
Larutan pengenceran berupa pepton 0,1% (1g/ liter) yang terdiri 
dari campuran pepton dan aquades. Setiap tabung reaksi berisi 
9mL larutan, sehingga apabila dimisalkan terdapat 8 kali  
pengenceran dibutuhkan 9mL x 8 tabung = 72 mL. Adapun 
langkah kerja meliputi 
1. Timbang pepton sebanyak 0,072 gram 
2. Campurkan pepton tersebut dengan 72 mL aquades 
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3. Kocok atau aduk hingga homogen 
Tahap Pembuatan Media 
Bahan yang diperlukan meliputi : MRS A (35 gr/ 500ml aquades) 
dan aquades. MRS A yang dibutuhkan dimisalkan 4 mL per 
cawan dan terdapat 8 cawan sehingga 4 mL x 8 cawan = 32mL 
MRSA. Adapun langkah kerja meliputi: 
1. Timbang MRSAsebanyak 2,24gr 
2. Larutkan MRSA tersebut kedalam 32 mL aquades 
dalamerlenmeyer 
3. Panaskan dengan menggunakan kompor listrik agarmedia 
homogen  
 
B. Tahap Pengenceran 
1. Bersihkan meja kerja dengan menggunakan alkoholkemudian 
semprot kedua tangan menggunakan alkoholagar tidak ada 
bakteri yang kemungkinan dapatmenyebabkan kontaminasi 
2. Siapkan 8 tabung reaksi dan kapas penutupnya, isitabung 
reaksi, masing-masing diberi larutan pepton 9mL 
3. Tutup tabung reaksi dengan kapas dan pastikan tertutuprapat 
4. Setelah semua bahan atau cairan tersebut masukkedalam 
tabung reaksi, ambil tabung reaksi tersebutsekitar 5-10 buah 
kemudian lapisi atau tutupmenggunakan kertas coklat atau 
kertas koran lalu ikatmenggunakan karet gelang 
5. Setelah semua tabung reaksi tertutup dan terikat 
makamasukkan ke dalam plastik (pastikan keadaan 
tabungreaksi tetap berdiri dan tidak tumpah). 
6. Tutup atau ikat plastik tersebut dengan hati-hati agarcairan di 
dalamnya tidak tumpah dan pastikan saatmengikat plastik tidak 
boleh ada udara didalam plastiktersebut. 
7. Kemudian masukkan kedalam autoclave bersamadengan 
media MRSA yang telah dibuat 
8. Lakukan sterilisasi pada suhu 121°C selama 15 menit 
 
 
C. Tahapan Platting 
Tahap Pengenceran 
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1. Selalu jaga kebersihan di meja kerja 
denganmembersihkannya menggunakan alkohol dan semprot 
tangan dengan alkohol 
2. Keluarkan bahan dari autoclave 
3. Kemudian keluarkan tabung reaksi dari dalam plastik,dan 
tempatkan pada rak tabung reaksi yang telahdisediakan 
kemudian dindinkan sampai suhu ruang dan dilakukan sinar uf 
menggunakan LAF selama 1 jam. 
4. Siapkan sampel berupa yoghurt yang telah diinkubasi 
5. Ambil cawan petri dan pipet volume atau gunakanmikropipet 
yang telah disterilisasi masing-masingberjumlah 8 buah 
6. Nyalakan bunsen 
7. Sebelum melakukan kegiatan ini pastikan telapak tangan 
telah disemprot dengan alkohol 
8. Tahap pengenceran: 
a. Ambil 1 mL sampel yoghurt dan masukkan ke dalamtabung 
reaksi ke-1, selanjutnya dihomogenkandengan menggunakan 
vortex mixer. 
b. Ambil 1 mL dari tabung reaksi ke 1 untuk selanjutnya 
dimasukan ke cawan petri dan tandai cawan petri sebagai 
pengenceran pertama (10-1) 
c. Ambil 1 mL dari tabung reaksi ke 1 untuk selanjutnya 
dimasukan ke tabung reaksi ke-2, selanjutnya dihomogenkan 
dengan menggunakan vortex mixer. 
d. Lakukan langkah tersebut sampai tabung reaksi ke 8 
 
Catatan: 
Setiap pengambilan setiap sampel selalu menggunakanpipet 
ukur atau mikrotip yang berbeda, pipet ukur ataumikrotip yang 
telah digunakan tidak boleh dipakai 
kembali untuk menghindari kontaminasi 
Gunakan diameter cawan petri yang memiliki diameterlebih 
besar sebagai penutupnya 
Sebelum menuangkan bahan ke cawan petri, didekatkan 
cawan ke api bunsen, dan putar-putar menggunakan tangan kiri 
Selama menuang ke dalam cawan petri, selalu lakukandi 
dekat bunsen dan jangan menaruh kapas penutup kemeja tetapi 
harus tetap di pegang 
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Tahap Penambahan Media 
1. Media yang telah di oven atau dipanaskan sebelumdiisolasi 
ke dalam cawan petri harus didinginkan terlebihdahulu sampai 
suhu ruang 
2. Selalu jaga kebersihan meja kerja dan telapak tangan 
3. Ambil cawan petri pertama kemudian masukan mediaagar 
kurang lebih hingga permukaan cawan petri 
4. Kemudian letakkan cawan petri diatas meja 
denganmenggerakkannnya membentuk angka 8 sebanyak 
duakali putarran. Hal tersebut bertujuan untuk meratakanmedia 
agar hasilnya maksimal 
5. Lakukan pengisian media dengan tetap dekat denganapi 
bunsen 
Tahap Pembungkusan Cawan Petri 
1. Setelah semua pengencer dan media masuk ke dalamcawan 
petri, tahap selanjutnya adalah prosespembungkusan dengan 
menggunakan plastik wrap(pastikan semua media didalam 
cawan petri telah dingindan memadat) 
2. Siapkan plastik wrap dengan ukuran yang telahditentukan 
3. Bungkus cawan petri tersebut plastik wrap 
4. Lakukan langkah tersebut pada cawan petri selanjutnya 
5. Setelah semua cawan petri terbungkus, masukkan kedalam 
plastik agar terhindar dari kontaminasi dari udaraluar 
 
 
D. Tahap Inkubasi 
1. Setelah semua cawan dimasukan ke dalam plastik, ikat 
plastik dengan karet gelang 
2. Masukan cawan tersebut kedalam oven 
3. Inkubasi pada suhu 37°C selama 24-48 jam dalam oven 
 
E. Tahap Perhitungan Jumlah Bakteri Asam Laaktat Pada 
Cawan Petri 
1. Keluarkan cawan petri yang telah diinkubasi 
2. Diamkan cawan petri sampai suhu ruang dan hitung jumlah 
mikroba atau bakteri yang tumbuh dalam petri tersebut 
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3. Cawan yang dipilih dan diitung adalah yang mengandung 
jumlah koloni antara 30-300 saja 
4. Perhitungan dapat dilakukan dengan cara manual 
yaknimenggunakan spidol dengan cara ditandai atau dengan 
menggunakan colony counter 
5. Adapun jumlah koloni dirumuskan sebagai berikut: Jumlah 
koloni = (koloni ke-n) x 
 

F. Tahap Destruksi 
1. Bungkus semua peralatan maupun bekas media baik berupa 
sisa pengenceran pepton dan cawan petri kedalam plastik 
2. Masukan semua perlatan tersebut kedalam autoclave, hal ini 
bertujuan untuk membunuh mikroba yang diindikasi masih 
terdapat dalam peralatan tersebut 
3. Lakukan destruksi dengan autoclave selama 10 menit pada 
suhu 121°C 
4. Setelah selesai, sisa media dan pepton dibuang ke tempat 
terpisah dan jangan dibuang ke westafel 
5. Cuci bersih semua peralatan tersebut dengan menggunakan 
sabun 
6. Keringkan semua peralatan tersebut 
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Lampiran 2. Aturan Standart Plate Count (SPC) ( Fardiaz, 
1987) 
 
SPC (Standart Plate Count) adalah standart yang menjelaskan 
mengenai cara menghiung koloni pada cawan serta cara 
memilih data yang ada untuk menghitung jumlah koloni di dalam 
suatu sampel. Cara menghitung koloni adalah sebagai berikut: 
1. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang 

mengandung jumlah koloni antara 30-300. 
2. Bebeapa koloni yang bergabung menjadi satu 

merupakan suatu kumpulan koloni yang  besar dimana 
jumlah koloninya diragukan, dapat dihitung sebagai satu 
koloni. 

3. Suatun deretan ( rantai) koloni yang terlihat sebagai 
suatu garis tebal dihitung sebagai satu koloni. 

4. Perhitungan : 
Koloni per mL atau per gram = jumlah koloni per cawan x 
1/faktor pengenceran 

 
 Data yang dilaporkan sebagai SPC harus mengikuti 
peraturan peraturan sebagi berikut: 
1. Hasil yang dilaporkan hanya terdiri dari dua angka 

pertama kedua. Jika angka yang ke tiga sama dengan 
atau lebih besar dari lima, harus dibulatkan satu angka 
lebih tinggi pada angka yang kedua. 

2. Jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemupukan 
menghasilkan kurang dari 30 koloni pada cawan petri ( 
<30), hanya jumlah koloni pada pengenceran yang 
terendah yang dihitung. Hasilnya dihitung sebagai 
kurang dari 30 dikalikan dengan besarnya pengenceran, 
tetapi jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan dalam 
tanda kurung. 
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3. Jika semua pengenceran yang dibuat untuk pemupukan 
menghasilkan leb ih dari 300 koloni pada cawan petri 
(>300), hanya jumlh koloni pada pengenceran yang 
tertinggi yang dihitung, misalnya dengan cara 
menghitung jumlahnya pada ¼ bagian cawan petri, 
kemudian hasilnya dikalikan 4. Hasilnya dilaporkan 
sebagai lebih dari 300 dikalikan besarnya pengenceran, 
tetapi jumlah yang sebenarnya harus dicantumkan dalam 
tanda kurung. 

4. Jika cawan dari dua tingkat pengenceran menghasilkan 
koloni dengan jumlah antar 30 dan 300, dan 
perbandingan antara hasil tertinggi dan terendah dari 
kedua pengenceran tersebut lebih kecil atau sama 
dengan dua, tentukan rat rata dari kedua nilai tersebut 
dengn mempertimbangkan pengencerannya. Jika 
perbandingan anatar hasil tertinggi dan terendah lebih 
dari 2, yang dilaporkan hanya hasil yang terkecil. 

5. Jika digunakan dua cawan petri (duplo) per 
pengenceran, data yang diambil harus dari dua cawan 
tersebut, tidak boleh diambil dari salah satu. 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Total BAL Setiap Pengenceran 
 

Perlakuan 
Ulang- 

an 

Pengenceran Ke- 

101 102 103 104 105 106 107 108 

kontrol 
 

>300 >300 >300 >300 277 >300 182 89 

400C 1 >300 298 >300 77 18 16 4 5 

400C 2 >300 >300 286 >300 >300 141 63 1 

400C 3 >300 >300 >300 273 >300 4 20 59 

500C 1 >300 263 96 72 1 1 0 0 

500C 2 >300 >300 >300 237 >300 6 123 32 

500C 3 >300 >300 >300 298 >300 >300 0 0 

600C 1 >300 173 31 >300 63 18 3 1 

600C 2 >300 >300 258 64 >300 >300 91 13 

600C 3 >300 >300 >300 >300 242 86 141 66 

700C 1 >300 24 >300 >300 241 95 21 0 

700C 2 >300 26 >300 >300 >300 91 46 1 

700C 3 >300 >300 >300 32 204 4 1 16 

800C 1 >300 0 >300 >300 292 11 27 3 

800C 2 >300 1 >300 0 >300 56 71 2 

800C 3 >300 >300 >300 >300 >300 69 14 0 
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Dari data diatas kemudian dilakukan perhitungan BAL sesuai 
aturan SPC dan diperoleh hasil: 
 

Perlakuan Ulangan 

Jumlah Total 
BAL 

kontrol 
 

2,7 x 107 

40 1 2,9 x 104 

40 2 2,9 x 105 

40 3 2,7 x 105 

50 1 2,6 x 104 

50 2 2,3 x 106 

50 3 2,9 x 106 

60 1 1,7 x 106 

60 2 2,6 x 105 

60 3 2,4 x 107 

70 1 2,4 x 107 

70 2 9,1 x 107 

70 3 2,0 x 107 

80 1 2,9 x 107 

80 2 5,6 x 107 

80 3 6,9 x 107 
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Lampiran 4.Prosedur Kerja Pengukuran Kadar Lemak Metode 
Hidrolisis 

1. Tempatkan 2g sampeldalam beaker glass 50ml 
2. Tambahkan 2ml etanol dan diaduk agar semua 

partikelnya basah bertujuan menjegah pengumpulan 
3. Tambahkan 10ml HCL diaduk hingga rata 
4. Panaskan di atas pemanas air pada suhu 70OC-80OC 

dengan diaduk selama 30-40 menit 
5. Tambahkan 10ml etanol dan di dinginkan 
6. Pindahkan campuran ke dalam tabung ekstraksi 
7. Cuci beaker dengan 25ml eter, lalu dikocok dengan kuat 

selama 1 menit 
8. Tambahkan 25ml petroleum eter yang sudahdiredistilasi 

(bp< 60OC) dan kocok lagi selama 1 menit 
9. Diamkan sampai bagian atas larutan jernih 
10. Sentrifuge 20 menit dengan 600 rpm 
11. Aliran larutan lemak yang terdiri atas kapas yang 

dijejalkan cukup kuat  dalam  tangkai corong agar eter 
bebas mengalir wadah tempat larutan eter-lemak 
tersebut  dapat berupa beaker glass yang sebelumnya 
telah di oven 100OC didinginkan di udara dan ditimbang 
sampai berat konstan 

12. Ekstraksi kembali cairan dalam tabung ekstraksi 2x 
masing-masing dengan hanya 15ml eter 

13. Evaporasi eter pelan-pelan di atas penangas air, 
kemudian keringkan lemak dalam oven 100OC sampai 
berat  konstan (90 menit). Keluarkan dari oven, dibiarkan 
di ruang terbuka sampai beratnya  konstan (30 menit) 
dan ditimbang.  
Rumus perhitungan : 

 % lemak =
𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑙𝑒𝑚𝑎𝑘

 𝑔𝑟𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 x 100% 
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Lampiran 5. Pengukuran protein metode kjedahl ( 
AOAC,1995) 
 

a. Sejumlah kecil sampel (kira kira membutuhkan 3-10 ml 
HCl 0.001 N atau 0.02 N) yaitu sekitar 0.1 gram ditimbang dan 
diletakkan ke dalam labu kjedahl 30 ml. 

b. Ditambahkan 1.9 gram K, 40 mg HgO, dan 2 ml H2SO4, 
jika sampel lebih dari 15 mg, ditambahkan 0.1 ml K2SO4 untuk 
setiap 10 mg bahan organik diatas 15 mg. Sampel didihkan 
selama 1-1.5 jam sampai cairan jernih. 

c. Sampel didinginkan dan ditambahkan sejumlah kecil air 
secara perlahan lahan, kemudian didinginkan kembali. 

d. Isi tabung dipindahkan ke alat destilasi dan labu bilas 5-6 
kali dengan 1-2 ml air. 

e. Air cucian dipindahkan ke labu destilasi. Erlenmeyer 
berisi 5 ml larutan H3BO3 dan 2 tetes indikator ( campuran 2 
bagian merah metiol 0.2 % dalam alkohol dan 1 bagian metilen 
blue 0.2 % dalam alkohol) diletakkan dibawah kondesor ujung 
tabung kondesor harus terendam dibawah larutan H3BO3. 

f. Ditambahkan larutan NaOH-Na2S2O sebanyak 8-10 ml, 
kemudaian didestilasi dalam erlenmeyer. Tabung kondesor 
dibilas dengan air dan bilasannya ditampung dalam 
erlenmeyer yang sama. 

g. Isi erlenmeyer diecerkan sampai kira kira 50 ml, 
kemudian dititrasi dengan HCl 0.02 N sampai terjadi 
perubahan warna. Penetapan untuk blanko juga dilakukan 
dengan cara yang sama. Perhitunggan kadar protein dilakukan 
dengan menggunakan rumus : 

 

𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟𝑁 (% 𝑏𝑏) =
(ml HCl − ml blanko) x N x 14.007 x 100

2𝑎𝑚𝑔𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
 

 
Kadar protein (%bb) = N x faktor konversi (6.38) 
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Lampiran 6. Bukti pengujian Lemak dan Protein 
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Lampiran 7 .Prosedur Kerja Penggunaan pH meter  

1. Kalibrasi pH meter harus dilakukan secara rutin yakni setiap 
24 jam sekali sebelum pemakaian 

2. Rendam sebentar elektroda dalam akuades, bilas berkali-
kali dengan menggunakan botol semprot (gunakan gelas 
kimia 250 mL untuk menampung air sisa semprotan). 

3. Keringkan dengan menggunakankertas tissue (pastikan 
elektroda kering). 

4. Rendam dalam larutan bufer pH 7 (dalam gelas kimia 100 
mL atau langsung dalam botol kecil) beberapa saat (untuk 
mencapai kesetimbangan). “On” kan pH meter. Tunggu 
beberapa saat. Bacalah skala pH. Bila pH terbaca tidak 
sama dengan 7 putarlah tombol penyesuai pH agar pH 
menjadi terbaca 7. 

5. Cuci elektroda dengan akudes berulang-ulang dan 
keringkan. 

6. Celupkan elektroda ke dalam larutan bufer pH 4, biarkan 
beberapa saat. Bacalah pH pada skala pH alat, pembacaan 
harus menunjukkan pH 4 + 0,02. 

7. Lakukan pekerjaan yang sama seperti di atas, tetapi  
menggunakan larutan bufer pH 7, pembacaan harus 
menunjukkan pH 7 + 0,02. 

8. Siapkan sampel dalam beaker glass, celupkan probe hingga 
separuh dari lempeng elektodanya 

9. Tekan tombol pH, tunggu hingga pembacaan stabil 
kemudian catat 

10. Bersihkan probe dengan cara menyemprotnya 
menggunakan aquades 

11. Ulangi lagi langkah diatas 
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Lampiran 8.Hasil Pengukuran pH 

No Sampel pH 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 Rata-rata 

1 Kontrol 3,76   
3,76 

2 40 3,91 3,92 4,12 
3,98 

3 50 3,91 3,87 4,08 
3,95 

4 60 3,87 3,84 4,2 
3,98 

5 70 3,86 3,8 3,79 
3,82 

6 80 3,67 3,59 3,52 
3,59 
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Lampiran 9. Prosedur pengujian viskositas 

Cara Kerja 

1. Sebelum pemakaian 
- Cantolkan penyangga spindle 

(jikadiperlukan) 
- Cantolkan spindle 
- Turunkan spindle kedalam sampel uji 
- Masukkan konektor probe suhu ke dalam 

stop kontak pada rear dari kepala 
viscometer dan tempatkan probe kedalam 
sampel 

2. Penyettingan tipe spindle dan kecepatan rotasi 
- Untuk menghidupkan viscometer, tekan 

tombol POWER ON/OFF pada rear di 
kepala viscometer, Welcome Message akan 
muncul selama kurang lebih 2 detik. 

- Setelah 2 detik, layar data akan muncul, 
menunjukkan spindle terkhir dan parameter 
kecepatan yang digunakan 

- Tampilan tipe spindle 
Gunakan tombol UP atau DOWN untuk 
memodifikasi type spindle. Tekan ENTER 
untuk mengkonfirmasi tipe spindle yang 
dipilih. 

- Tampilan kecepatan rotasi 
Gunakan tombol UP atau DOWN untuk 
memodifikasi kecepatan rotas.Tekan 
ENTER untuk mengkonfirmasi kecepatan 
rotas yang dipilih. 
NOTE : Range parameter menindikasikan 
nilai viskositas maksimum yang dapat  
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diukur menggunakan kombinas iantara 
spindle dan kecepatan rotasi yang dipilih. 

- Message “ PRESS START” akan tampil 
pada garis keempat dari display, 
mengindkasi bahwa viscometer siap 
digunakan. 

3. Memulai Pengukuran 
- Tekan START untuk memulai  pengukuran 
- Ketika pembacaan telah stabil, tekan STOP 

untuk menghentikan motor 
4. Setelah Penggunaan 

Bersihkan instrument dan spindle 
NOTE 

- Selalu pindahkan spindle dari instrument 
sebelum dibersihkan. 

- Jangan menggunakan pelarut yang sangat 
kuat atau sikat duri kawat atau peralatan 
logam lainnya. Jangan menggunakan daya 
yang berlebihan dimana munkin dapat 
membengkokkan spinder. 

- Bersihkan spindle danbagian lainnya hanya 
dengan menggunakan solven yang cocok. 

- Setelah pembersihan dan sebelum 
penyimpanan instrument, yakin kan bahwa 
seluruh material yang dipindahkan dan 
instrument tersebut sudah kering. 

-  
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Lampiran 10. Bukti Pengujian Viskositas 
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Lampiran 11. Data Perhitungan Efisiensi Energi 

1. Data Pengujian Arus 

Ulangan 1 

WAKTU 
(s) 

ARUS 

40 50 60 70 80 

5 1,231 1,106 1,076 1,151 1,061 

10 1,326 1,205 1,172 1,249 1,178 

15 
 

1,292 1,182 1,344 1,263 

20 
 

1,393 1,373 1,43 1,337 

25 
  

1,44 1,515 1,454 

30 
  

1,458 1,599 1,577 

35 
   

1,637 1,632 

40 
    

1,668 

Rata” 1,2785 1,249 1,2835 1,417857 1,39625 

 

Ulangan 2 

WAKTU 
(s) 

ARUS 

40 50 60 70 80 

5 1,04 1,091 1,091 1,104 1,008 

10 1,138 1,198 1,198 1,209 1,112 

15 1,142 1,334 1,317 1,306 1,214 

20 
 

1,344 1,401 1,394 1,312 

25 
  

1,484 1,496 1,432 

30 
  

1,491 1,576 1,49 

35 
   

1,609 1,571 

40 
    

1,588 

Rata” 1,106667 1,330333 1,330333 1,384857 1,340875 
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Ulangan 3 

WAKTU 
(s) 

ARUS 

40 50 60 70 80 

5 1,126 1,062 1,038 1,072 1,154 

10 1,272 1,136 1,163 1,213 1,272 

15 
 

1,298 1,287 1,308 1,365 

20 
 

1,356 1,324 1,426 1,454 

25 
  

1,368 1,472 1,498 

30 
   

1,521 1,576 

35 
    

1,592 

Rata” 1,199 1,213 1,236 1,335333 1,415857 

 

 

KELOMPOK 

ARUS 

40 50 60 70 80 

I 1,2785 1,249 1,2835 1,417857 1,39625 

II 1,106667 1,330333 1,330333 1,384857 1,340875 

III 1,199 1,213 1,236 1,335333 1,415857 

RATA-RATA 
ARUS 1,194722 1,264111 1,283278 1,379349 1,384327 

 

2. Data Pengujian Waktu 

PERLAKUAN 

Waktu 

rata-rata I II III 

40 10,79 12,45 9,17 10,80333 

50 20,65 18,32 17,58 18,85 
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60 26,62 25,51 23,09 25,07333 

70 33,15 32,31 26,23 30,56333 

80 38,05 37,02 30,15 35,07333 

 

3. Massa Bahan 

volume 
massa 
jenis 

massa 
(g) 

massa 
(kg) 

80 1,032 82,56 0,08256 

 

4. Efisiensi Energi 

Suhu Awal 27 27 27 27 27 

Suhu Akhir 40 50 60 70 80 

Arus rata-
rata (A) 1,194722 1,264111 1,283278 1,379349 1,384327 

Waktu 
Pemanasan 

(s) 10,80333 18,85 25,07333333 30,56333 35,07333 

Tegangan 
(V) 440 440 440 440 440 

Kalor jenis 
susu 

kJ/kg.K 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 

E in (J) 5679,071 10484,54 14157,4651 18549,3 21363,3 

E in (KJ) 5,679071 10,48454 14,1574651 18,5493 21,3633 

E out (KJ) 4,175059 7,386643 10,5982272 13,80981 17,0214 

Efisiensi 
energi 73,51658 70,45274 74,85963852 74,44923 79,67586 
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Lampiran 12. Hasil Analisa Sidik Ragam Anova 

ANALISA SIDIK RAGAM NILAI TOTAL BAL 

1. Data Primer Pengujian Total BAL 

PERLAKUAN 

KELOMPOK 

JUMLAH I II III 

A 29 290 270 589 

B 26 2300 2900 5226 

C 1700 260 24000 25960 

D 24000 91000 20000 135000 

E 29000 56000 69000 154000 

JMLH 54755 149850 116170 320775 

 

FK : 6859773375 

JKT: 11728042742 

JKK :  929946910 

JKP : 7354419824 

JKG : 3443676008 
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2. Tabel Analisis Ragam (ANOVA) 

S/K DB JK KT F HITUNG 

F 
TBEL 
5% 

F 
TBEL 
1% Notasi 

KELOM-
POK 2 929946910 464973455 1.0801793 4.46 8.65 tn 

PERLA-
KUAN 4 7354419824 1838604956 4.2712612 3.64 7.1 * 

GALAT  8 3443676008 430459501       
 

TOTAL 14 11728042742         
  

3. Uji Lanjut BNT 

PARAMETER 5% 1% 

ktg 430459501 430459501 

t dbg 2.306 3.355 

a 0.05 0.01 

perlakuan 5 5 

BNT 13532.26349 44023.916 

 

 

PERLAKUAN 

KELOMPOK 

RATA-RATA NOTASI I II III 

400C 29 290 270 196.3333333 a 

500C 26 2300 2900 1742 a 

600C 1700 260 24000 8653.333333 a 

700C 24000 91000 20000 45000 b 

800C 29000 56000 69000 51333.33333 b 
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ANALISA SIDIK RAGAM NILAI pH  

1. Data primer nilai pH 

perlakuan 

Kelompok 

JML I II III 

400C 
3.91 3.92 4.12 11.95 

500C 
3.91 3.87 4.08 11.86 

600C 
3.87 3.84 4.2 11.91 

700C 
3.86 3.8 3.79 11.45 

800C 
3.67 3.59 3.52 10.78 

JMLH 19.22 19.02 19.71 57.95 

 

FK : 223.8801667 

JKT: 0.473733333 

JKK :  0.050413333 

JKP : 0.326866667 

JKG : 0.096453333 
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2. Tabel Analisa Sidik Ragam ANOVA 

S/K DB JK KT F HITUNG 

F 
TBEL 
5% 

F 
TBEL 
1% Notasi 

KELOM- 
POK 2 0.050413333 0.02520667 2.090682886 4.46 8.65 tn 

PERLA-
KUAN 4 0.326866667 0.08171667 6.77771634 3.64 7.1 * 

GALAT  8 0.096453333 0.01205667       
 

TOTAL 14 0.473733333         
  

3. Uji Lanjut BNT 

PERLAKUAN 5% 1% 

ktg 0.012056667 0.012056667 

t dbg 2.306 3.355 

a 0.05 0.01 

perlakuan 5 5 

BNT 0.160141144 0.232989392 

 

PERLAKUAN 

KELOMPOK RATA-
RATA NOTASI I II III 

800C 3.67 3.59 3.52 3.593333 A 

700C 3.86 3.8 3.79 3.816667 b 

500C 3.91 3.87 4.08 3.953333 bc 

600C 3.87 3.84 4.2 3.97 bc 

400C 3.91 3.92 4.12 3.983333 c 
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ANALISA SIDIK RAGAM NILAI KADAR LEMAK 

1. Data Primer Nilai Kadar Lemak 

PERLAKUAN 

KELOMPOK 

JUMLAH I II III 

A 2.74 2.8 2.7 8.24 

B 2.78 3.14 2.9 8.82 

C 2.65 2.98 2.78 8.41 

D 2.63 2.82 2.67 8.12 

E 2.55 2.55 2.69 7.79 

JMLH 13.35 14.29 13.74 41.38 

 
FK : 114.1536267 

JKT: 0.352573333 

JKK :  0.089213333 

JKP : 0.191906667 

JKG : 0.071453333 
 

2. Analisa Sidik Ragam (ANOVA) 

S/K DB JK KT F HITUNG 

F 
TBEL 
5% 

F 
TBEL 
1% Notasi 

KELOM-
POK 2 0.089213 0.04460667 4.9942153 4.46 8.65 * 

PERLA-
KUAN 4 0.191906 0.04797667 5.3715245 3.64 7.1 * 

GALAT  8 0.071453 0.00893167       
 

TOTAL 14 0.352573         
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3. Uji Lanjut BNT 

PARAMETER 5% 1% 

Ktg 0.008931667 0.008931667 

t dbg 2.306 3.355 

A 0.05 0.01 

perlakuan 5 5 

BNT 0.137833744 0.200534349 

 

PERLAKUAN 

KELOMPOK RATA-
RATA NOTASI I II III 

E 2.55 2.55 2.69 2.596667 a 

D 2.63 2.82 2.67 2.706667 ab 

A 2.74 2.8 2.7 2.746667 b 

C 2.65 2.98 2.78 2.803333 b 

B 2.78 3.14 2.9 2.94 c 

 

ANALISA SIDIK RAGAM NILAI KADAR PROTEIN 

1. Data Primer Pengujian Kadar Protein 

PERLAKUAN 

KELOMPOK 

JML I II III 

A 1.95 2.33 1.99 6.27 

B 1.92 2.43 1.99 6.34 

C 2.02 2.34 2 6.36 

D 2.03 2.36 1.97 6.36 

E 2.01 2.36 2.01 6.38 

JMLH 9.93 11.82 9.96 31.71 
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FK : 67.03494 

JKT: 0.48516 

JKK :  0.46884 

JKP : 0.002426667 

JKG : 0.013893333 
 

2. Analisa Sidik Ragam ANOVA 

S/K DB JK KT 
F 
HITUNG 

F 
TBEL 
5% 

F 
TBEL 
1% Notasi 

KELOM-
POK 2 0.46884 0.23442 134.9827 4.46 8.65 ** 

PERLA-
KUAN 4 0.002426667 0.00060667 0.349328 3.64 7.1 tn 

GALAT  8 0.013893333 0.00173667       
 TOTAL 14 0.48516         
  

ANALISA SIDIK RAGAM NILAI VISKOSITAS 

1. Data Primer Nilai Viskositas 

 

  

JML I II III 

A 9 33 14 56 

B 5 41 11 57 

C 16 36 14 66 

D 14 33 19 66 

E 129 59 40 228 

JMLH 173 202 98 473 
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FK : 14915.26667 

JKT: 13393.73333 

JKK :  1152.133333 

JKP : 7445.066667 

JKG : 4796.533333 
 

2. Analisa Sidik Ragam (ANOVA) 

S/K DB JK KT 
F 
HITUNG 

F 
TBEL 
5% 

F 
TBEL 
1% Notasi 

KELOM-
POK 2 1152.1333 576.066667 0.960805 4.46 8.65 tn 

PERLA-
KUAN 4 7445.0666 1861.26667 3.104353 3.64 7.1 tn 

GALAT  8 4796.5333 599.566667       
 TOTAL 14 13393.733         
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Lampiran 13. Analisa Perlakuan terbaik menggunakan metode 
De  Garmo 

 

1. Skoring Parameter (0-1) 
 

 
 

 Lemak 0,4 
 Viskositas: 0,3 

 
 
Total : 2,4 
 
2. Perhitungan BN, NE, dan NP 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Keterangan: 
NE = Nilai efektifitas 
Np = Nilai perlakuan 
Ntj = Nilai terjelek 
Ntb = Nilai terbaik 
Dimana: 
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Total BAL : Semakin besar hasil semakin baik, dan 
sebaliknya 
pH   : Semakin kecil hasil semakin baik, dan 
sebaliknya 
Kadar lemak : Semakin kecil hasil semakin baik, dan 
sebaliknya 
Kadar protein : Semakin besar hasill semakin baik, dan 
sebaliknya 
Viskositas : Semakin besar hasil semakin baik, dan 
sebaliknya 
 
 

 
 

 

 

 

PARAME-
TER 

NILAI PERLAKUAN 
NILAI 

TERBAIK 
NILAI 

TERJELEK SELISIH 40 50 60 70 80 

total BAL 1006333 1742000 8092000 45000000 51333333 51333333 1006333 50327000 

pH 3,980 3,950 3,980 3,820 3,590 3,590 3,980 -0,390 

Kadar 
Protein 2,090 2,110 2,120 2,120 2,130 2,130 2,090 0,040 

Kadar 
Lemak 2,750 2,940 2,800 2,710 2,600 2,600 2,940 -0,340 

Viskositas 18,670 17,000 22,000 22,000 76,000 76,000 17,000 59,000 
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Parameter skoring bobot 

Total BAL 1,00 0,4167 

Kadar 
Protein 0,50 0,2083 

Kadar Lemak 0,40 0,1667 

Viskositas 0,30 0,1250 

pH 0,20 0,0833 

total 2,400 
  

 

PARAME-
TER BOBOT 

40 50 60 70 80 

NE NP NE NP NE NP NE NP NE NP 

total BAL 0,4167 0,000 0,000 0,015 0,006 0,141 0,059 0,874 0,364 1,000 0,417 

Kadar 
lemak 0,2083 0,000 0,000 0,077 0,016 0,000 0,000 0,410 0,085 1,000 0,208 

Kadar 
Protein 0,1667 0,000 0,000 0,500 0,083 0,750 0,125 0,750 0,125 1,000 0,167 

pH 0,1250 0,559 0,070 0,000 0,000 0,412 0,051 0,676 0,085 1,000 0,125 

viskositas 0,0833 0,028 0,002 0,000 0,000 0,085 0,007 0,085 0,007 1,000 0,083 

TOTAL 
 

0,072 
 

0,105 
 

0,242 
 

0,666 
 

1,000 
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Susu sebelum dipasteurisasi Pasteurisasi menggunakan 

Ohmic Heating 

 

Inokulasi 

Inkubasi Preparasi pengujian Total BAL Pengenceran 

Bakteri Asam Laktat Pengujian pH 


