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EFFECT OF ADDITION OF FLOUR PORANG (Amorphophallus oncophyllus) 

TO THE QUALITY OF YOGHURT DRINK DURING STORAGE IN 

REFRIGERATOR TEMPERATURE VIEWED FROM TPC, VISCOCITY, 

SYNERESIS AND pH 
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2
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1
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2
Lecturer of animal husbandry faculty, Brawijaya Universiti, Malang 

ABSTRACT 

This research was purposed to find out the best concentration of 

Amorphophallus oncophyllus flour in yoghurt drink at chilling temperature storage 

on total plate count, viscocity, syneresis and pH. The method of this research was 

factorial experiment with Randomized Block Design (RBD) using five treatments 

and four replication. Concentration of treatments were 0 gram; 0,5 grams; 1 grams; 

1,5 grams; and 2 grams. If there were significantly influence would be continued by 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Result of this research also showed that 

storage time gave significantly difference effect (P<0.01) on total plate count, 

viscocity, syneresis and pH. Conclusion of this research was the highest adding of 

porang flour (2 grams)  in yoghurt drink gave the best result with score of total plate 

count was 1,818 log10 CFU/ml, increasing viscosity to 19.66 cp, reduce syneresis to 

76.91%, and  stabilizing the pH at 5.90 and gave the best quality of yoghurt drink.  

 

Keywords : yoghurt drink, porang flour, refrigerator. 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota Batu untuk pembuatan 

yoghurt drink dengan penambahan tepung porang, uji total bakteri dilaksanakan di 

Laboratorium Mikrobiologi Hasil Ternak, uji pH dan Sineresis dilaksanakan di 

Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan uji Viskositas 

dilaksanakan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi tepung porang  yang tepat 

dalam rangka menghasilkan mutu yoghurt drink yang baik pada selama penyimpanan 

pada suhu refrigerator ditinjau dari TPC, viskositas, sineresis dan pH.  

Materi penelitian adalah yoghurt drink yang tediri dari yoghurt plain, sirup 

fruktosa, air dan tepung porang berbagai konsentrasi sebagai bahan pengawet. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Percobaan Faktorial dengan 

Rancangan Acak Kelompok. Faktor pertama terdiri dari 5 perlakuan konsentrasi 

tepung porang yakni P0 (0 gram), P1 (0,5 gram), P2 (1 gram), P3 (1,5 gram) dan P4 

(2 gram). Faktor kedua adalah 3 perlakuan waktu penyimpanan yakni H0 (Hari ke-

0), H4 (hari ke-4) dan H8 (Hari ke-8) dengan masing-masing 4 ulangan. Variabel 

yang diamati antara lain TPC, viskositas, sineresis dan pH. Data yang diperoleh 

diolah menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan bantuan aplikasi Microsoft 

Excel. Hasil yang menunjukkan adanya perbedaan yang nyata akan dilanjutkan 

dengan uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Konsentrasi penambahan tepung porang, waktu simpan dan inetraksi antara 

keduanya memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata P<0,01) terhadap total 

bakteri.  Rataan total bakteri dengan penambahan tepung porang berkisar 1,8-2,01 

log10 CFU/ml.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penambahan tepung 

porang dan lama penyimpanan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas yoghurt drink dikarenakan tepung porang mampu mengikat air 

dalam yoghurt drink sehingga terjadi interaksi antar molekul dalam yoghurt. Hasil 

rataan dari nilai Viskositas berkisar antara 18,25-19,66 Cp. Penambahan tepung 

porang dan lama simpan juga memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap Sineresis yoghurt drink karena tepung porang mampu menyerap air lepasan 
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dari protein yang diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Rataan nilai 

sineresis yoghurt drink berkisar antara 77,25%-76,33%.. Penambahan tepung porang 

pada pembuatan yoghurt drink dan lama penyimpanan juga memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap pH yoghurt drink dengan rataan nilai pH 5,87-

5,90. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan adanya penambahan tepung 

porang dan lama penyimpanan yoghurt drink pada suhu refrigerator mampu 

memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata ditinjau dari TPC, viskositas, 

sineresis dan pH. Perlakuan terbaik terdapat pada penambahan tepung porang dengan 

konsentrasi tertinggi karena semakin tinggi konsentrasi tepung porang yang 

ditambahkan maka semakin baik kualitas yoghurt drink (penambahan tertinggi 2 

gram). Lama penyimpana terbaik adalah yoghurt drink pada H0 (hari ke-0) karena 

semakin lama penyimpanan kualitas yoghurt drink semakin menurun. 

 

Kata kunci : yoghurt drink, tepung porang, refrigerator. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini kesadaran masyarakat terhadap budaya minum susu yang merupakan 

minuman dengan nutrisi yang lengkap semakin meningkat. Susu merupakan suatu bahan 

pangan alami yang memiliki nilai nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan dapat 

dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing/mamae umumnya pada ternak sapi dan 

kambing. Susu ini diperoleh dari pemerahan ambing mamalia yang sehat dan mengandung 

lemak, protein, laktosa, serta berbagai jenis mineral dan vitamin. Susu adalah cairan yang 

bernilai nutrisi tinggi, baik untuk manusia maupun hewan muda dan cocok untuk media 

tumbuh mikroorganisme karena menyediakan berbagai nutrisi (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

Kontaminasi bakteri berlangsung sangat cepat pada susu segar yang merupakan bahan 

pangan yang sangat tinggi gizinya. Berbagai metode digunakan untuk mempertahankan daya 

guna, lama penyimpanan dan meningkatkan nilai ekonomi susu. Salah satu upaya pengolahan 

susu yang sangat prospektif adalah dengan fermentasi susu. 

Fermentasi pada susu memang memiliki beberapa kelebihan dan khasiat yang 

baik bagi tubuh.  Seperti kita ketahui bahwa beberapa orang tertentu karena kelainan 

pada sistem perncernaannya tidak dapat mencerna laktosa pada susu (lactose intolerance). 

Proses fermentasi pada susu akan dihasilkan asam laktat yang bekhasiat bagi tubuh, selain itu 

laktosa yang terkandung di dalam susu telah diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana 

sehingga bagi yang tidak mampu mencerna laktosa masih tetap dapat menikmati kandungan 

nutrisi pada susu tersebut dalam bentuk fermentasi.  

Proses fermentasi susu menjadi yoghurt dilakukan dengan bantuan bakteri asam laktat 

yaitu Lactobacilus bulgaricus dan  Streptococcus thermophilus. L. bulgaricus  adalah bakteri 

gram positif berbentuk batang dan tidak membentuk endospora. Dalam susu, L. bulgaricus  

akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri ini bersifat termodurik dan 

homofermentatif, dengan suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 45
o
C. Kondisi 

optimum untuk pertumbuhannya pada pH 5,5. S. thermophilus adalah bakteri gram positif 

berbentuk bulat, sering pertumbuhannya berbentuk rantai. Bakteri ini dapat diklasifikasikan 

sebagai bakteri homofermentatif dan termodurik dengan pH optimum untuk pertumbuhannya 

sekitar 6,5 (Helferich dan Westhoff 1980 dalam Wahyudi 2006). 
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Susu yang telah terfermentasi menjadi yoghurt akan menjadi kental dan memilki rasa 

yang asam karena adanya bakteri asam laktat. Yoghurt dapat dikonsumsi menjadi minuman 

atau biasa disebut yoghurt drink, dengan cara pencampuran yoghurt plain, air, gula dan 

terkadang perasa buah-buahan sehingga meningkatkan cita rasanya.  

Masa simpan yoghurt drink dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan zat yang 

dapat menekan pertumbuhan bakteri pembusuk. Porang (Amorphophallus oncophyllus) 

merupakan jenis tanaman umbi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan di Indonesia. 

Selain mudah didapatkan, tanaman ini juga mampu menghasilkan karbohidrat dan tingkatan 

panen tinggi. Cita rasanya netral sehingga mudah dikombinasikan dengan beragam bahan 

sebagai bahan baku kue tradisional dan modern (Sumarwoto, 2005). 

Porang memiliki kemampuan untuk mengikat air yang merupakan media pertumbuhan 

bakteri. Penambahan tepung porang pada pembuatan yoghurt drink ini diharapkan dapat 

mempengaruhi lama penyimpanan ditinjau dari pertumbuhan mikroorganisme dalam Yoghurt. 

Tepung porang yang memiliki rasa netral tidak akan mempengaruhi cita rasa alami yoghurt 

yang telah dikenal dan disukai masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penambahan tepung 

porang (Amorphopallus onchopillus) dalam proses pembuatan minuman yoghurt untuk 

memperoleh produk yang berkualitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi ilmiah dalam pengembangan produk minuman yoghurt, terutama dalam aspek 

peningkatan nilai tambah produk. Kualitas yoghurt drink yang diamati pada penelitian ini 

ditinjau dari Total Plate Count (TPC), viskositas, sineresis dan pH. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terjadi perbedaan yang nyata dalam penambahan tepung porang (Amorphopallus 

onchopillus) dengan konsentrasi yang berbeda terhadap mutu yoghurt drink pada suhu 

refrigerator ditinjau dari TPC, viskositas, sineresis dan pH ? 

2 Berapakah konsentrasi tepung porang (Amorphopallus onchopillus) yang tepat untuk 

menghasilkan yoghurt drink dengan mutu yang baik pada suhu refrigerator ditinjau dari 

TPC, viskositas, sineresis dan pH? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsentrasi tepung porang  yang tepat dalam 

rangka menghasilkan mutu yoghurt drink yang baik pada suhu refrigerator ditinjau dari TPC, 

viskositas, sineresis dan pH. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Umbi
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kue
http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisional
http://id.wikipedia.org/wiki/Modern
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya 

adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai kualitas yoghurt drink dengan penambahan tepung 

porang ditinjau dari TPC, viskositas, sineresis dan pH. 

2. Mengetahui konsentrasi terbaik penambahan tepung porang pada yoghurt drink ditinjau 

dari TPc, viskositas, sineresis dan pH. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt merupakan minuman yang terbuat dari hasil fermentasi susu menggunakan 

bakteri asam laktat yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kandungan nutrisi yang tinggi pada 

yoghurt menjadi tempat pertumbuhan yang baik bagi berbagai jenis bakteri probiotik maupun 

bakteri pembusuk. Mutu yoghurt mengalami penurunan selama proses penyimpanan 

meskipun pada suhu refrigerator. Penambahan bahan pengawet diperlukan untuk 

mempertahankan kualitas yoghurt, baik kualitas mikrobiologisnya maupun kualitas fisiknya. 

Yoghurt drink dibuat dengan mencampurkan yoghurt plain 50 gram, air 35% dan gula 

15%. Penambahan air dan gula dimaksudkan untuk menyesuiakn dengan selera konsumen 

agar dapat langsung diminum. Kadar air yang tinggi inilah yang dikhawatirkan sebagai media 

yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang akan merusak mutu yoghurt. 

Porang (Amorphophallus oncophyllus) merupakan tanaman umbi-umbian yang 

memiliki sifat seperti gel yang dapat mengikat air. Penggunaan porang dalam industri pangan 

umunya menjadi bahan baku jeli atau agar-agar. Penambahan tepung porang dalam 

pembuatan yoghurt drink diharapkan  dapat mengikat air untuk menekan pertumbuhan bakteri 

pembusuk sehingga dapat mempertahankan mutu yoghurt drink selama masa penyimpanan. 

Penambahan porang dilakukan pada proses pencampuran yoghurt plain, air dan gula. 

Porang yang digunakan adalah porang dalam bentuk tepung yang kemudian diencerkan. 

yoghurt drink yang telah jadi kemudian di cup dan disimpan pada suhu refrigerator. 

Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada hari ke-0, hari ke-4 dan hari ke-8. 

Pengujian yang dilakukan meliputi TPC, viskositas, sineresis dan pH.  
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini diharapkan dengan penambahan tepung porang pada yoghurt 

drink dapat meningkatkan mutu yoghurt drink selama proses penyimpanan pada suhu 

refrigerator ditinjau dari TPC, viskositas, sineresis dan pH. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Yoghurt  

Yoghurt adalah minuman dibuat dari fermentasi susu segar dan atau susu skim dengan 

starter yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan  Streptococcus thermophillus dan atau 

bakteri asam laktat lain yang sesuai. Yoghurt memiliki cita rasa yang asam yang merupakan 

akumulasi dari asam laktat dan flavor yang khas (dari komponen asetaldehida, sejumlah kecil 

diasetil, aseton, asetoin, dan sebagainya) merupakan hasil dari aktivitas starter bakteri (bakteri 

asam laktat atau BAL) dalam fermentasi susu (Anonim, 2009) 

Proses pembuatan yoghurt terdiri  atas empat langkah dasar, dimulai dari pemanasan 

yang dilakukan pada susu sebelum diinokulasi kultur dilakukan pada suhu 80-85
o
C selama 

15-30 menit susu dengan tujuan mematikan bakteri patogen, dilanjutkan dengan inokulasi 

bakteri asam laktat yang akan menguapkan sebagian air dan membebaskan sebagian oksigen 

sehingga menciptakan kondisi anaerobik bagi kultur yang dilanjutkan dengan roses 

fermentasi, dan yang terkahir pendinginan untuk penyimpanan (Nighswonger, Brashears and 

gilliland. 1996). 

Salah satu produk susu fermentasi adalah yoghurt sinbiotik yang dibuat menggunakan 

campuran beberapa kultur bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus achidophilus, dan Bifidobacterium bifidum, yang dikombinasikan 

dengan  prebiotik seperti fruktooligosakarida (FOS). Kombinasi probiotik (bakteri asam 

laktat) dan prebiotik  dapat meningkatkan daya tahan bakteri probiotik  karena substrat yang 

spesifik telah tersedia untuk  difermentasi sehingga tubuh mendapat manfaat yang lebih 

sempurna dari kombinasi ini (Suriasih, 2008). 

Susu membutuhkan waktu 3 jam untuk dapat dicerna oleh tubuh, sedangakn susu 

fermentasi membutuhkan waktu yang lebih sedikit yakni 1 jam untuk  dapat dicerna oleh 

tubuh. Selain kelebihan tersebut, dalam produk olahan susu biasanya ditambahkan beberapa 

zat nutrisi lain sehingga semakin menambah dan menyempurnakan kandungan nutrisi dalam 

produk olahan susu fermentasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa susu fermentasi ini 

telah mengalami perubahan peningkatan kualitas dan kemampuan mengasimilasi nutrient ke 

arah yang lebih baik dibandingkan dengan susu segar (Andrianto, 2008). 

 

 



6 
 

2.2 Bahan Baku Pembuatan Yoghurt 

2.2.1 Susu Segar 

Susu ini diperoleh dari pemerahan pada ambing mamalia yang sehat dan mengandung 

lemak, protein, laktosa, serta berbagai jenis garam dan vitamin. Susu memiliki nutrisi yang 

cukup tinggi yang baik untuk manusia maupun hewan muda dan cocok untuk media tumbuh 

mikroorganisme karena menyediakan berbagai nutrisi (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 Susu merupakan bahan makanan yang mudah rusak, maka untuk menghindari 

kerusakan pelu adanya penanganan secara khusus. Adapun usaha yang dilakukan untuk 

memcegah kerusakan susu adalah dengan jalan mengurangi jumlah kuman dan mencegah 

pertumbuhannya (Erlina dan Zuraida, 2008) 

Pengolahan susu sapi bertujuan untuk mendiversifikasikan air susu sapi menjadi bahan 

makanan dalam berbagai bentuk olahan dan untuk menghindari agar air susu sapi tidak  

menjadi mubazir atau terbuang percuma. Air susu sapi murni atau tanpa pengolahan hanya 

mampu bertahan dalam waktu kurang dari 24 jam. Lewat dari batas waktu tersebut kalau tidak 

bisa memanfaatkannya, maka air susu akan terbuang percuma dan menyebabkan kerugian 

yang tidak sedikit nilainya (Saleh, 2004) 

 

2.2.2 Bakteri Asam Laktat  

Bakteri asam laktat memiliki peran penting dalam semua proses fermentasi makanan 

dan minuman. Peran utama bakteri ini dalam industri makanan adalah untuk pengasaman 

bahan mentah dengan memproduksi sebagian besar asam laktat (bakteri homofermentatif) 

atau asam laktat, asam asetat, etanol dan CO2 (bakteri heterofermentatif) (Nur, 2005). 

Misgiyarti dan Sri (2002) mengatakan bahwa BAL dapat dikatakan memiliki kemampuan 

unggul, apabila BAL tersebut dapat menghasilkan asam laktat yang lebih tinggi selama proses 

fermentasi.   

Budiyanto (2002) menjelaskan bahwa prinsip utama pembentukan asam laktat dengan 

fermentasi adalah pemecahan laktosa menjadi bentuk yang lebih sederhana yakni 

monosakarida. Monosakarida dibantu oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh  

Lactobacillus bulgaricus diubah menjadi asam laktat. 

Fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat ini memiliki banyak manfaat bagi 

tubuh manusia, diantaranya adalah dapat menstabilkan asam lambung, dapat menyembuhkan 

luka dalam sistem pencernaan (misalnya infeksi pada usus), meningkatkan kekebalan tubuh 

terhadap penyakit, meningkatkan konsumsi vitamin B (termasuk vitamin B12), juga dapat 

meningkatkan fungsi pencernaan  makanan (Wahyudi dan Sri, 2008). 
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Asam laktat murni tidak memiliki aroma atau tidak berbau, tidak berwarna dan  

bersifat higroskopis pada suhu kamar. Dalam keadaan yang tidak murni asam laktat berwarna 

kekuningan, karena mengandung pigmen karoten (Budiyanto, 2002).   

Widodo (2003) menyatakan, bakteri asam laktat (Lactobacillus bulgaricus  dan 

Streptococcus thermophillus) yang bersifat homofermentatif secara bersama-sama tumbuh 

dan menyebabkan asam laktat lebih cepat diproduksi. Peningkatan konsentrasi starter bakteri  

Lactobacillus bulgaricus  dan Streptococcus thermophillus berarti terjadi peningkatan jumlah 

bakteri pada media serta kondisi yang ideal, peningkatan ini akan diikuti dengan peningkatan 

aktivitas serta perkembangbiakan bakteri. Selanjutnya akan meningkatkan perubahan laktosa 

menjadi asam laktat yang tercermin dengan peningkatan total keasaman. 

Fardiaz (1992) menambahkan bahwa pertumbuhan  Lactobacillus bulgaricus dapat 

dirangsang oleh natrium format yang dibebaskan oleh laktosa susu selama pemanasan 

(pasteurisasi) yang diproduksi oleh  Streptococcus thermophilus, sehingga produksi asam 

format menurun dan pertumbuhan kultur keseluruhan menjadi terhambat. Selain itu, didalam 

yoghurt juga ditemukan suatu komponen penghambat yang dapat mencegah keadaan yang 

tidak terkontrol, yaitu asam laktat yang diproduksi oleh kedua bakteri tersebut. 

 

2.2.2.1 Bakteri Lactobacillus bulgaricus 

Mikroba yang ada di sekeliling kita dapat dimanfaatkan menjadi bahan fermentasi, 

salah satunya untuk pengolahan makanan. Lactobacillus bulgaricus merupakan salah satu 

bakteri yang berperan penting dalam pembuatan yoghurt. Bakteri ini hidup dalam susu dan 

mengeluarkan asam laktat pada proses fermentasi sehingga meningkatkan lama simpan susu 

dan mengurai gula susu sehingga orang yang tidak tahan dengan susu murni dapat 

mengonsumsi yoghurt tanpa khawatir akan menimbulkan masalah kesehatan (Anonim
a
. 2012) 

Andrianto (2008) mengatakan bahwa bakteri Lactobacillus bulgaricus memiliki 

beberapa manfaat, diantaranya dapat meningkatkan kecernaan susu pada tubuh, mencegah 

pertumbuhan sel jahat, mengatur sistem kekebalan tubuh, membantu metabolisme lipid, dapat 

mengendalikan kadar kolesterol, menghasilkan zat pembunuh kuman (antibiotik) alami serta 

mampu menghambat perkembang biakan jasad renik yang tidak diinginkan.  

Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri gram positif yang berbentuk batang, kadang 

berpasangan dan tidak membentuk endospora. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dalam susu 

akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri ini memiliki sifat homofermentatif, 

kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah sedikit asam atau sekitar pH 5,5 dengan suhu 

optimum sekitar 45 ˚C. (Wahyudi, 2006). 
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2.2.2.2 Bakteri Streptococcus 

Jenis bakteri Streptococcus yang biasanya digunakan dalam industri pengolahan 

makanan adalah Streptococcus lactis. Bakteri ini umumnya digunakan dalam pembuatan 

produk hasil ternak berupa mentega, keju dan yoghurt. Bakteri Streptococcus bekerjasama 

dengan bakteri Lactobacillus pada proses fermentasi susu menjadi yoghurt. Bakteri 

Lactobacillus memiliki peran dalam pembentukan aroma pada yoghurt, sedangkan 

bakteri Streptococcus lactis berperan dalam pembentukan rasa pada yoghurt (Anonim
a
, 2012) 

Streptococcus thermophilus merupakan jenis bakteri gram positif yang memiliki 

bentuk bulat (coccus) dengan pertumbuhan bakteri ini berbentuk rantai. Bakteri Streptococcus 

thermophilus dapat diklasifikasikan sebagai bakteri homofermentatif dengan pH optimum 

untuk pertumbuhan bakteri ini sekitar sekitar 6,5 (Wahyudi, 2006). 

Wahyudi dan Sri (2008) menjelaskan bahwa Streptococcus thermophilus mampu 

merontokkan rotavirus atau penyebab utama penyakit diare akut non bakteri pada anak dan 

bayi. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari bakteri ini diantaranya, efisien dalam mencerna 

laktosa, mampu menghancurkan bakteri patogen dan dapat merangsang produksi “cytokine” 

yang terlibat dalam sistem kekebalan, serta dapat meningkatkan nilai makanan dengan 

pembuatan mikronutrien.  

 

2.3 Tepung Porang 

 Indonesia memiliki prospek dan potensi yang tinggi untuk membudidayakan tanaman 

porang (Amorphophallus oncophyllus). Tanaman umbi ini memiliki nilai karbohidrat dan 

tingkat panen yang cukup tinggi. Umbi porang memiliki rasa yang netral sehingga mudah 

dikombinasaikan untuk campuran makanan tradisonal maupun modern  (Sumarwoto, 2005). 

Tabel  1. Klasifikasi Porang 

Kerajaan Plantae  

Ordo Alismatales 

Famili Araceae  

Subfamili Aroideae  

Bangsa Thomsonieae  

Genus Amorphophallus  

Spesies A. konjac 

Sumber: Sumarwoto (2005) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://id.wikipedia.org/wiki/Alismatales
http://id.wikipedia.org/wiki/Araceae
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aroideae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomsonieae&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Amorphophallus&action=edit&redlink=1
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Iles-iles (tanaman porang) dapat tumbuh dengan optimal pada ketinggian 400-1000 

meter di atas permukaan laut, kadar Ca dalam tanah sebaiknya tidak terlalu tinggi, suhu 

optimum pertumbuhannya adalah 25-35 
o
C dengan curah hujan 300-500 mm per bulan. Umbi 

porang akan mencapai bobot maksimal pada usia tiga periode pertumbuhannya atau sampai 

umur tiga tahun (Sumarwoto, 2012). 

Panjang tangkai tanaman porang sekitar 0,5 hingga 1,5 meter. Pada percabangan daun 

terdapat umbi kecil yang umumnya sebagai bibit tanaman porang. Umbi porang megandung 

glukomanan atau biasanya disebut dengan mannan yang merupakan polimer dari D-manosa 

dan D-glukosa. Umbi porang sangat jarang digunakan untuk konsumsi langsung karena 

mengandung kristal oksalat yang menyebabkan rasa gatal, sehingga sering dibuat gaplek atau 

tepung. Tepung manan merupakan tepung yang dibuat dari umbi porang yang mempunyai 

kandungan glukomanan lebih tinggi daripada komponen lain yang terdapat dalam tepung 

tersebut (Anonim
b
. 2013) 

 

 

Gambar 1. Umbi porang 

Kemampuan porang dalam mengikat air terletak pada glukomanan yang berbentuk 

gel. Sifat gel dalam tepung porang dapat dibentuk dalam air panas maupun dingin dalam 

waktu 20-30 menit. Porang dapat berinteraksi dengan pati, sinergis dengan kappa karagenan, 

gum xanthan, dan stabil pada pH rendah (Anonimous, 2000). 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

Tabel 2. Komposisi Kimia Umbi Segar dan Tepung Porang   

Analisis Kandungan per 100 g contoh (bobot basah) 

Tepung (%) Umbi segar (%) 

Glukomannan 

Kalsium Oksalat 

Pati 

Protein 

Lemak 

Serat berat 

Kalsium Oksalat 

Abu 

Logam berat (Cu)  

83,3 

3,58 

7,65 

0,92 

0,02 

2,5 

0,19 

1,22 

0,09 

64,98 

6,8 

10,24 

  3,42 

- 

5,9 

- 

7,88 

0,13 

Sumber: Arifin (2011) 

Tabel diatas menunjukkan porang memiliki kandungan glukomanan yang cukup 

tinggi. Kandungan glukomanan tepung porang tersebut dapat digunakan sebagi bahan 

pembentuk gel yang baik dan tidak mudah rusak. Sifat gel pada tepung porang sangat baik 

bila digunakan dalm industri pengolahan makanan (Arifin, 2011) 

Tepung porang mudah larut dalam air, tidak memiliki kandungan gula dan kalori, 

memiliki rasa yang netral dan bebas gelatin. Serat alami tepung porang memiliki kekuatan 

pengental 10x  lebih besar daripada kanji tepung jagung. Tepung porang mengentalkan 

dengan kelembutan dan penampakan luar yang mengkilap. Keunggulan lainnya, tepung ini 

dapat digunakan pada industri pengolahan makanan karena sifat gel pada glukomanan tidak 

menambahkan rasa pada rasa asli makanan (Anonim
c
, 2012). 

Glukomanan adalah polisakarida dalam famili mannan. Glukomanan terdiri dari 

monomer β-1,4 α-mannose dan α-glukosa. Glukomanan yang terkandung dalam iles – iles 

mempunyai sifat yaitu dapat memperkuat gel, memperbaiki tekstur, mengentalkan, dan lain 

sebagainya ( M.Alonso, Teijeiro dan Remunan, 2008 ). 
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Tabel 3. Standar Mutu Tepung Porang 

Parameter Persyaratan 

Kadar Air 

Kadar glukomannan 

Kadar Abu 

Kadar Sulfit 

Kadar Timah 

Kadar Arsenik 

Kalori 

Viskositas (Konsentrasi tepung 1%) 

pH (pada konsentrasi tepung 1%) 

Kenampakan 

Ukuran Partikel 

max 10 % 

min 88% 

4% 

max 0,03 % 

max 0,003 % 

max 0,001 % 

3 Kkal/100 g 

 min 35.000 mps 

7 

Putih 

90 mesh 

Sumber: Arifin (2011) 

 

2.4 Uji TPC 

Penghitungan peningkatan total bakteri akibat semakin lama waktu pemeraman dan 

penyimpanan hanya dapat megetahui jumlah total bakteri tanpa mengetahui jenis bakteri 

tersebut. Pengenceran sampel dilakukan sampai 6 kali (10
-6

)
 
kemudian untuk menumbuhkan 

bakteri sampel di tanam menggunakan media Plate Count Agar (PCA) dan diinkubasi selama 

24-48 jam, bakteri yang telah tumbuh kemudian dihitung jumlah koloninya (Harmayani, 

Ngatirah, Rahayu dan Utami, 2001).  

 

2.5 Uji Viskositas 

Nilai viskositas dapat diukur secara absolut maupun secara relatif. Unit pengukuran 

absolut adalah piose, sedangkan yang relatif didasarkan atas besarnya volume yang mengalir 

pada waktu yang ditentukan. Viskositas merupakan hambatan yang menahan aliran zat cair 

secara molekuler akibat dari gerakan acak dari molekul  yang berpindah dari satu lapisan ke 

lapisan lainnya dalam satu zat cair dan resultan dari gerakan tersebut menhasilkan hambatan 

(Kusumah, Hermanianto, dan Andarwulan. 1989) 
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2.6 Uji Sineresis 

Sineresis merupakan rembesan air yang keluar akibat menurunnya kemampuan 

jaringan protein untuk mengikat air. Pemanasan susu membentuk kasein baru dengan daya 

ikat air yang lebih rendah, sehingga meningkatkan nilai sineresis. Gangguan fisik tertentu 

misalnya intensitas pengadukan yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan sineresis. Ikatan 

hidrogen antara molekul air dan molekul protein yang melemah karena lingkungan yang asam 

akan menyebabkan pori-pori diantara molekul kasein melonggar dan dapat dilalui oleh 

molekul air yang mulanya terikat protein (Kalab, 2000). 

 

2.7 Uji pH 

pH adalah tingkat keasaman atau kebasa-an suatu benda yang diukur dengan 

menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan 

sifat basa mempunyai nilai pH 7 hingga 14. Keasaman dalam larutan itu dinyatakan sebagai 

kadar ion hidrogen disingkat dengan [H
+
], atau sebagai pH yang artinya –log [H

+
]. Dengan 

kata lain pH merupakan ukuran kekuatan suatu asam. pH suatu larutan dapat ditera dengan 

beberapa cara antara lain dengan jalan menitrasi larutan dengan asam dengan indikator atau 

yang lebih teliti lagi dengan pH meter. Pengukur PH tingkat asam dan basa air minum ini 

bekerja secara digital, PH air disebut asam bila kurang dari 7, pH larutan disebut basa 

(alkaline) bila lebih dari 7 dan  pH air disebut netral bila ph sama dengan 7 (Sumartini, 2008) 

Yoghurt yang merupakan susu fermentasi memilki nilai pH 3,8-4,6. Nilai pH adalah 

minus logaritma dari aktivitas ion dalam molekul per liter larutan. Nilai pH yoghurt 

dipengaruhi oleh jumlah asam yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat, jumlah asam laktat 

yang meningkat diikuti dengan peningkatan konsentrasi ion hidrogen yang mengakibatkan pH 

yoghurt menurun dari kisaran 6-7 menjadi 4,0-4,5 sebagai akibat dari peningkatan keasaman 

yoghurt selama proses inkubasi (Sumardikan, 2007). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2013 sampai dengan  Juli 2013. Proses 

pembuatan yoghurt drink dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota Batu. Pengujian TPC 

dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Hasil Ternak, uji Sineresis dan pH dilaksanakan di 

laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan uji Viskositas dilakukan di 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yoghurt drink yang dibuat dari 

pencampuran yoghurt plain, gula, air dan tepung porang. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain yoghurt drink, media PCA (Plate Count Agar), alkohol 70 gram, 

akuades, buffer 4 dan 7, pepton. Peralatan yang digunakan pada proses pembuatan Yoghurt 

drink, antara lain pengaduk, erlenmeyer, kertas label, panci, gelas ukur, timbangan digital, 

cup/kemasan/gelas dan aluminium foil. 

Peralatan yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini antara lain: 

 Uji TPC  : Cawan petri, pipet, autoklaf, inkubator, Colony counter,  

  kertas label, aluminium foil dan erlenmeyer. 

 Uji Viskositas : Tabung reaksi, visikometer dan kertas label. 

 Uji Sineresis  : Sentrifugator, tabung sineresis, timbangan digital, gelas 

  ukur dan  pipet. 

 Uji pH  : pH meter, tabung reaksi dan kertas label. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian penambahan tepung porang untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

kualitas yoghurt drink ini menggunakan Percobaan Faktorial dengan Rancangan Acak 

Kelompok. Faktor pertama yakni penambahan tepung porang dalam proses pembuatan 

yoghurt drink sebanyak 0 gram (P0); 0,5 gram (P1); 0,1 (P2); 1,5 gram (P3) dan 2 gram (P4) 

dari total yoghurt drink. Faktor kedua pada uji ini adalah lama penyimpanan yoghurt drink 
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pada suhu refrigerator. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali yakni pada hari ke-0 (HO), 

hari ke-4 (H4) dan hari ke-8 (H8), secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Kombinasi perlakuan penambahan tepung porang dengan lama penyimpanan 

Yoghurt drink+Tepung Porang (Amorphopallus Onchopillus) 

               Perlakuan 

 

Penyimpanan 

P0 P1 P2 P3 P4 

H0 H0P0 H0P1 H0P2 H0P3 H0P4 

H4 H4P0 H4P1 H4P2 H4P3 H4P4 

H8 H8P0 H8P1 H8P2 H8P3 H8P4 

. 

Masing-masing perlakuan dilakukan ulangan sebanyak empat kali sehingga 

didapatkan 60 satuan percobaan. 

 

3.3 Variabel Pengamatan 

Variabel bebas dalam pemelitian ini adalah perbedaan konsentrasi penambahan tepung 

porang dalam pembuatan yoghurt drink. Variabel terikatnya adalah kualitas yoghurt drink 

ditinjau dari TPC, viskositas, sineresis dan pH yang diuji pada hari ke-0, hari ke-4 dan hari 

ke-8 dengan penyimpanan pada suhu refrigerator (5
o
C). 

1. Pengujian Total Bakteri (TPC). Prosedur pengujian mengikuti prosedur yang digunakan 

oleh Harmayani dkk, (2001) tertera pada Lampiran 3. 

2. Pengujian viskositas. Prosedur pengujian mengikuti prosedur yang digunakan oleh 

Kusumah, Hermanianto dan Andarwulan (1989) tertera pada Lampiran 4. 

3. Pengujian sineresis. Prosedur pengujian ini mengikuti prosedur yan digunakan oleh Kalab 

(2000) tertera pada Lampiran 5. 

4. Pengujian pH. Prosedur pengujian mengikuti prosedur yang digunakan oleh Sumardikan 

(2007) tertera pada Lampiran 6 

5. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) oleh 

Steel dan Torrie (1993) tertera pada Lampiran 11. 

 

3.5 Analisis Data 

Data dari uji TPC ditransformasikan terlebih dahulu dalam bentuk logaritma (log10 

CFU/ml). Data yang diperoleh dari semua uji  yang telah dilakukan, dianalisis menggunakan 

analisis ANOVA dengan bantuan program Microsoft Excel dan apabila ada perbedaan 

dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (Gasperz, 1991). 
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3.6 Batasan Istilah 

a. Yoghurt: produk olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi menggunakan 

bakteri asam laktat tertentu. 

b. TPC: merupakan salah satu penghitungan mikroba dengan menghitung jumlah koloninya, 

dalam satuan internasional dinyatakan dalam ...cfu/gr atau ml ...cfu= colony forming unit, 

dalam satuan Indonesia ….koloni/g atau ml. 

c. Sineresis: Sineresis adalah pemisahan cairan yang mempunyai berat molekul rendah 

(whey) pada permukaan gel karena menurunnya kemampuan jaringan protein untuk 

mengikat air. 

d. Viskositas: merupakan hambatan yang menahan aliran zat cair secara molekuler 

karena akibat dari gerakan acak dari molekul  yang berpindah dari satu lapisan ke 

lapisan lainnya dalam satu zat cair dan resultan dari geakan molekul tersebut 

menhasilkan hambatan. 

e. pH : merupakan nilai minus logaritma dari aktivitas ion dalam molekul larutan, pH 

larutan dibawah 6 menunjukkan larutan bersifat asam, pH larutan di atas 7 

menunjukkan larutan bersifat basa, pH larutan 6-7 merupakan keadaan  normal.
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3.7 Prosedur Uji Yoghurt drink Porang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Uji mutu yoghurt drink dengan penambahan tepung porang 

 

 

 

Yoghurt plain 50 

gram + Air 35% + 

Gula 15% 
Tepung 

porang 

(0.05%, 0.1%, 

0.15%, 0.2%) 

dari berat 

yoghurt drink 
Pencampuran hingga merata 

Formula yoghurt 

drink porang 

Penyimpanan Pada Suhu (4-7oC) 

Uji TPC, viskositas, 

sineresis dan pH 

Yoghurt drink  

porang (H0) 

Uji TPC, viskositas, 

sineresis dan pH 

Yoghurt drink  

porang (H4 dan H8) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap Total Bakteri (TPC) Yoghurt drink 

Selama Penyimpanan pada Suhu Refrigerator 

Yoghurt drink yang dibuat dengan penambahan tepung porang berbagai persentase dan 

lama penyimpanan yang berbeda tetap mengalami peningkatan total bakteri pada semua 

perlakuan. Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukan bahwa interaksi antara 

penambahan tepung porang dan lama penyimpanan tidak memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (P<0,01). Hasil penelitian dengan adanya penambahan tepung porang mampu 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap total bakteri pada 

yoghurt drink, dan lama penyimpanan pada suhu refrigerator memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap total bakteri pada yoghurt drink.  

Data hasil penghitungan total bakteri pada yoghurt drink dengan penambahan tepung 

porang berbagai perlakuan selama penyimpanan dalam suhu refrigerator dengan lama 

penyimpanan 0, 4 dan 8 hari pada suhu 4-7
o
C dan uji jarak berganda duncan (UJBD) secara 

keseluruhan dapat dilihat pada data total bakteri yang disajikan pada Tabel 5.  

Tabel. 5 Rata-rata total bakteri yoghurt drink dengan lama penyimpanan berbeda pada suhu 

refrigerator (4-7oC) 

Perlakuan HO H4 H8 Rata-rata 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

2,038 

1,943 

1,890 

1,815 

1,718 

2,088 

2,050 

1,948 

1,903 

1,845 

2,173 

2,090 

1,983 

1,943 

1,893 

2,099
e
±0,031 

2,028
d
±0,017 

1,940
c
±0,035 

1,887
b
±0,025 

1,818
a
±0,046

 

Rata-rata 1,881
a
±0,034

  
1,967

ab
±0,033

 
2,016

b
±0,025

 
 

Interaksi antara penambahan tepung porang dengan lama memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata disebabkan oleh sifat glukomanan pada tepung porang mampu 

menyerap air yang merupakan media tumbuh mikroba, sehingga pertumbuhan mikroba pada 

penyimpanan dapat ditekan. Berdasarkan data dari Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin 

tinggi persentase penambahan tepung porang maka semakin sedikit total bakteri yang mampu 

tumbuh pada yoghurt drink. Data pada Tabel 5 menunjukkan rata-rata total bakteri tertinggi 

terdapat pada yoghurt drink  kontrol (P0) dengan rata-rata total bakterinya 2,099
e
±0,031. 
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Total bakteri terus mengalami penurunan hingga total bakteri terendah dari yoghurt drink 

dengan penambahan tepung porang terdapat pada P4 (2 gram) dengan nilai rata-rata total 

bakeri 1,818
a
±0,046. Data pada Tabel 5 tersebut menunjukkan adanya perbedaan yanng 

sangat nyata pada yoghurt drink yang tidak diberikan tambahan tepung porang (P0) dengan 

yoghurt drink yang diberi tambahan tepung porang (P1-P4). Hasil penambahan tepung porang 

pada yoghurt drink terbukti mampu menekan pertumbuhan bakteri pada yoghurt drink.
 

Penambahan tepung porang berbagai persentase menekan pertumbuhan bakteri dari yoghurt 

drink karena sifat pembentukan gel pada tepung porang memiliki kemampuan mengikat air 

sehingga media pertumbuhan bakteri semakin sedikit.  

Berdasarkan data Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin bertambahnya waktu 

penyimpanan pada suhu refrigerator sampai dengan 8 hari maka bakteri akan tumbuh 

semakin banyak. Data yoghurt drink selama penyimpanan pada Tabel 5 menunjukkan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata  (P<0.01) terhadap total bakteri, artinya waktu simpan 

dalam refrigerator mempengaruhi total bakteri yang dapat tumbuh pada yoghurt drink. Rata-

rata total bakteri terendah dari yoghurt drink dengan waktu simpan pada suhu refrigerator 

terdapat pada kontrol atau H0 (tanpa penyimpanan) yakni 1,881
a
±0,034. Rata-rata total 

bakteri tertinggi terdapat pada yoghurt drink pada penyimpanan H8 (hari ke-8) yakni
 

2,016
b
±0,025. Data menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata pada total 

bakteri yoghurt drink ditinjau dari lama simpan pada suhu refrigerator dibandingkan dengan 

kontrol (tanpa penyimpanan). Total Plate Count (TPC) menunjukkan populasi seluruh 

mikroorganisme yang terdapat dalam produk bahan pangan tanpa menunjukkan jenis 

mikroorganisme tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran umum mikroorganisme 

dalam suatu bahan pangan. Pada pembuatan yoghurt drink ini, diharapkan bakteri yang 

tumbuh didominasi oleh bakteri asam laktat. 

Rahayu dan Sudarmadji (1989) menyatakan akibat adanya kondisi media yang ideal 

pertumbuhan bakteri asam laktat (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus)  

yang keduanya memiliki sifat homofermentatif yang secara bersamaan akan meningkatkan 

perubahan laktosa menjadi asam laktat yang tercermin dengan peningkatan total keasaman 

dan mengakibatkan sifat asam lebih cepat diproduksi. 

Salah satu penyebab kerusakan pada yoghurt adalah adanya ktifitas mikroba lain yang 

tidak diharapkan keberadaanya. Kerusakan oleh mikroba dapat diketahui secara visual 

misalnya dengan mengamati timbulnya miselium dan spora, atau dapat diketahui dari adanya 

perbedaan bau dan rasa yang menyimpang dan untuk teliti dapat pula dengan dilakukan 

pemeriksaan secara mikroskopis (Sugiarto, 1997).  
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Berdasarkan data pada Tabel 5 diatas, rata-rata total bakteri yoghurt drink 

menunjukkan peningkatan selama penyimpanan pada suhu refrigerator. Rata-rata total bakteri 

sebelum penyimpanan (H0) adalah 1,881
a
±0,034, kemudian mengalami peningkatan pada 

penyimpanan hari ke-4 (H4) menjadi 1,967
ab

±0,033
 
dan 2,016

b
±0,025

  
 setelah penyimpanan 

hari ke-8 (H8).  

 Hasil penelitian menunjukkan peningakatan konsentrasi total mikroba akibat 

penyimpanan yoghurt drink pada refrigerator selama penelitian (8 hari) dapat ditekan dengan 

penambahan tepung porang. Semakin tinggi konsentrasi tepung porang yang ditambahankan 

mengakibatkan semakin sedikit bakteri yang mampu hidup dan tumbuh pada yoghurt drink 

selama penyimpanan.  

 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Porang yang Berbeda terhadap Viskositas Yoghurt 

drink Selama Penyimpanan pada Suhu Refrigerator (4-7
o
C) 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukan bahwa interaksi antara penambahan 

tepung porang dengan lama penyimpanan memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) 

terhadap viskositas yoghurt drink. Penambahan tepung porang pada penelitian ini mampu 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas yoghurt drink 

dan lama penyimpanan yoghurt drink mampu memberikan pengaruh yang berbeda sangat 

nyata terhadap viskositas yoghurt drink (P<0,01).  

Data hasil penilaian viskositas pada yoghurt drink dengan penambahan tepung porang 

berbagai perlakuan selama penyimpanan dalam suhu refrigerator dengan lama penyimpanan 

0, 4 dan 8 hari pada suhu 4-7
o
C dan uji jarak berganda duncan (UJBD) secara keseluruhan 

dapat dilihat pada data total bakteri yang disajikan pada Tabel 6.  

Tabel. 6 Rata-rata viskositas yoghurt drink dengan lama penyimpanan berbeda pada suhu 

refrigerator (4-7oC) 

Perlakuan HO H4 H8 Rata-rata 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

18,00 

18,00 

18,00 

19,00 

19,00 

18,00 

18,25 

18,75 

19,25 

20,00 

18,25 

18,50 

19,00 

20,00 

20,00 

18,08
a
±0,0167

 

18,25
a
±0,359

 

18,58
a
±0,167

 

19,41
b
±0,167

 

19.66
b
±0,000

 

Rata-rata 18,40
a
±0,00

 
18,85

a
±0,30

 
19,15

ab
±0,21
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Rata-rata viskositas  yoghurt drink dengan penambahan tepung porang selama 

penyimpanan pada suhu refrigerator menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada viskositas 

yoghurt drink akibat penambahan tepung porang berbagai perlakuan. Suhu dan lama simpan 

ikut mempengaruhi viskositas yoghurt drink. Interkasi antara penambahan tepung porang 

dengan lama simpan memberikan pengaruh yang nyata karena dengan semakin lama 

penyimpanan (H8) yang diikuti dengan semakin tinggi kosnentrasi penambahan tepung 

porang (P4) maka semakin tinggi viskositas dibandingkan dengan yoghurt drink tanpa 

penyimpanan (H0) dan tanpa penambahan tepung porang(P0). 

Berdasarkan data dari Tabel 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase 

penambahan tepung porang maka semakin tinggi pula viskositas dari yoghurt drink. Data 

pada Tabel 6 menunjukkan rata-rata viskositas tertinggi dari yoghurt drink dengan 

penambahan tepung porang terdapat pada P4 (2 gram) dengan nilai rata-rata viskositas 

19,66
b
±0,00. Rata-rata nilai viskositas terendah terdapat pada yoghurt drink kontrol (0 gram) 

nilai rata-rata viskositasnya 18,08
a
±0,359.

 
Data pada Tabel 6 tersebut menunjukkan adanya 

perbedaan yanng sangat nyata pada yoghurt drink yang tidak diberikan tambahan tepung 

porang (P0) dengan yoghurt drink yang diberi tambahan tepung porang (P1-P4). Hasil 

penambahan tepung porang pada yoghurt drink terbukti mampu meningkatkan viskositas dari 

yoghurt drink. 

Penambahan tepung porang berbagai persentase meningkatkan viskositas dari yoghurt 

drink karena tepung porang memiliki kemampuan mengikat air sehingga interaksi antar 

molekul dalam yoghurt meningkat. Viskositas yoghurt menggambarkan sifat cairan yang 

mempunyai resistensi terhadap suatu aliran yang dapat memberikan peningkatan kekuatan 

yang dapat menahan pergerakan relatif. Viskositas yoghurt dipengaruhi jenis polimer dan 

produk metabolit lain seperti asam laktat (Vuys dan Degeest, 1999). 

Berdasarkan data dari Tabel 6 menunjukkan bahwa semakin lama disimpan pada suhu 

refrigerator sampai dengan 8 hari viskositas yoghurt drink semakin meningkat. Data yoghurt 

drink selama penyimpanan pada Tabel 6 menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata  

(P<0.01) terhadap viskositas, artinya lama penyimpanan dalam refrigerator mempengaruhi 

viskositas yoghurt drink. Rata-rata viskositas tertinggi dari yoghurt drink dengan lama 

penyimpanan pada suhu refrigerator terdapat pada H8 (hari ke-8) dengan nilai rata-rata 

viskositas 19,15
ab

±0,21. Rata-rata nilai viskositas terendah terdapat pada yoghurt drink pada 

penyimpanan H0 (hari ke-0) dengan nilai rata-rata viskositasnya 18,40
a
±0,00. Data 

menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata pada viskositas yoghurt drink 
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ditinjau dari lama simpan pada suhu refrigerator dibandingkan dengan kontrol (tanpa 

penyimpanan).
 

Pengujian viskositas relatif ditentukan pada kebersihan peralatan pengukur dan suhu 

bahan yang diuji harus sama karena perubahan suhu juga akan mengubah viskositas bahan, 

semakin tinggi suhu viskositas semakin turun. Kesmavet (2011) menyatakan bahwa suhu 

yang tinggi akan menurunkan nilai kekentalan larutan, sedangkan pada suhu yang rendah 

kekentalan larutan akan bertambah. Toto, Sri dan Haris (2013) menambahkan, pada suhu 

rendah semua cairan termasuk susu mempunyai viskositas lebih besar dibandingkan pada 

suhu tinggi. Penyimpanan yoghurt drink pada suhu refrigerator memberikan pengaruh 

terhadap meningkatnya kekentalan yoghurt drink, sehingga viskositas yoghurt drink 

mengalami peningkatan. Cairan yang kental memiliki nilai viskositas lebih tinggi 

dibandingkan dengan cairan yan lebih encer (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).   

Berdasarkan data Tabel 6 diatas, rata-rata viskositas pada yoghurt drink selama 

penyimpanan pada suhu refrigerator menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Tabel 6 

diatas, rata-rata viskositas sebelum penyimpanan (H0) adalah 18,40
a
±0,00

 
kemudian 

mengalami peningkatan pada penyimpanan hari ke-4 (H4) menjadi 18,85
a
±0,03 dan 

 

19,15
ab

±0,21 dan setelah penyimpanan hari ke-8 (H8).  

Berdasarkan data hasil pengujian, interaksi antara kedua faktor terlihat berbeda nyata 

karena viskositas yoghurt drink terus meningkat disebabkan oleh semakin tingginya 

konsentrasi penambahan tepung porang. Konsentrasi penambahan tepung porang dan lama 

penyimpanan secara bersamaan mampu memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

dalam meningkatkan nilai viskositas yoghurt drink. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap Sineresis Yoghurt drink Selama 

Penyimpanan pada Suhu Refrigerator (4-7
o
C) 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukan bahwa dengan adanya penambahan 

tepung porang pada penelitian ini mampu memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap sineresis yoghurt drink,  lama penyimpanan pada suhu refrigerator 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata terhadap sineresis yoghurt drink (P<0,01) 

sedangkan interaksi antara kedua faktor tersebut memberikan pengaruh yang berbeda 

(P<0,05) terhadap sineresis yoghurt drink. Data hasil pengujian sineresis yoghurt drink 

dengan penambahan tepung porang berbagai perlakuan dan waktu simpan yang berbeda 

disajikan pada Tabel 7.  
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Tabel 7. Rata-rata sineresis yoghurt drink dengan berbagai perlakuan penambahan tepung 

porang dan hasil UJBD 

Perlakuan HO H4 H8 Rata-rata 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

77,40 

77,15 

77,00 

76,85 

76,65 

77,50 

77,40 

77,35 

77,20 

76,95 

77,65 

77,55 

77,45 

77,45 

77,15 

77,51
c
±0,38

 

77,36
b
±0,36

 

77,26
ab

±0,38
 

77,16
ab

±0,30
 

76,91
a
±0,31

 

Rata-rata 77,01
a
±0,34

 
77,28

ab
±0,43

 
77,45

b
±0,37

 
 

 

Interkasi antara penambahan tepung porang dengan lama simpan memberikan 

pengaruh yang nyata karena sineresis yoghurt drink yang meningkat selama penyimpanan 

dapat ditekan oleh glukomanan pada tepung porang yang mampu menyerap air. 

Rata-rata sineresis yoghurt drink dengan penambahan tepung porang selama 

penyimpanan pada suhu refrigerator di atas menunjukkan bahwa adanya pengaruh pada 

sineresis yoghurt drink akibat penambahan tepung porang berbagai perlakuan. Tamime dan 

Robinson (1989) menyatakan bahwa sinereis terjadi akibat dari protein terkoagulasi dan 

menurunnya daya ikat air, gelatin yang membentuk ikatan peptida dengan kasein dan mencegah 

terjadinya ikatan hidrogen antara kasein yang bermuatan negatif dan asam laktat yang bermuatan 

positif yang terjadi pada suasana asam. Suhu ikut mepengaruhi sineresis yoghurt drink selama 

penyimpanan. 

Berdasarkan data dari Tabel 7 menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase 

penambahan tepung porang maka semakin rendah sineresis dari yoghurt drink. Data pada 

Tabel 7 menunjukkan rata-rata sineresis terendah dari yoghurt drink dengan penambahan 

tepung porang terdapat pada P4 (2 gram) dengan nilai rata-rata sineresis 76,91
a
±0,31. Rata-

rata nilai sineresis tertinggi terdapat pada yoghurt drink dengan kontrol (0 gram) nilai rata-rata 

sineresisnya 77,51
c
±0,36. Data pada Tabel 7 tersebut menunjukkan adanya perbedaan yanng 

sangat nyata pada yoghurt drink yang tidak diberikan tambahan tepung porang (P0) dengan 

yoghurt drink yang diberi tambahan tepung porang (P1-P4). Hasil penambahan tepung porang 

pada yoghurt drink terbukti mampu menekan nilai sineresis dari yoghurt drink.
 
Penambahan 

tepung porang berbagai persentase menekan sineresis dari yoghurt drink disebabkan oleh  

sifat gel pada tepung porang mampu mengikat air sehingga rembesan air dari laktosa diikat 

oleh gel pada porang. Gelatin merupakan bahan penstabil yang bersifat untuk mengurangi 

sineresis serta sebagai bahan pengikat air dengan cara meningkatkan sifat hidrofilik protein 

(Fennema, 1996)
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Berdasarkan data dari Tabel 7 menunjukkan bahwa semakin lama disimpan pada suhu 

refrigerator sampai dengan 8 hari sineresis yoghurt drink semakin meningkat. Data yoghurt 

drink selama penyimpanan pada Tabel 7 menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat nyata  

(P<0.01) terhadap sineresis, artinya waktu penyimpanan dalam refrigerator mempengaruhi 

sineresis yoghurt drink. Rata-rata sineresis tertinggi dari yoghurt drink dengan lama 

penyimpanan pada suhu refrigerator terdapat pada H8 (hari ke-8) dengan nilai rata-rata 

sineresis 77,45
b
±0,37. Rata-rata nilai sineresis terendah terdapat pada yoghurt drink pada 

penyimpanan H0 (tanpa penyimpanan) dengan nilai rata-rata sineresisnya 77,01
a
±0,34.

 
Data 

menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat nyata pada sineresis yoghurt drink 

ditinjau dari waktu simpan pada suhu refrigerator dibandingkan dengan kontrol (tanpa 

penyimpanan)
. 

Bakteri asam laktat pada yoghurt merombak laktosa menjadi asam laktat, 

sehingga menurunkan nilai pH yoghurt drink. Keadaan asam pada yoghurt membuat air yang 

berikatan dengan protein terlepas dan mengakibatkan adanya sineresis.  

Kecenderungan terjadinya sineresis yoghurt tidak dapat dihambat karena rembesan 

yoghurt banyak terbentuk akibat adanya pengasaman oleh asam laktat sehingga hanya ada 

interaksi protein-protein dan karena terjadinya penurunan pH sampai titik isoelektrik (Manab, 

2008). Yoghurt mempunyai pH disekitar nilai pH isoelektrik kasein dengan daya ikat air yang 

lebih lemah dibandingkan pH normal. Ikatan hidrogen antara molekul air dan molekul protein 

melemah dan pori-pori di antara molekul kasein melonggar sehingga dapat dilalui oleh molekul 

air bebas (Fennema, 1996). Sineresis dapat dikurangi dengan cara menambahkan tepung porang 

yang memilki sifat gel untuk mengikat air.  

Berdasarkan data pada Tabel 7 diatas, rata-rata sineresis pada yoghurt drink selama 

penyimpanan pada suhu refrigerator menunjukkan peningkatan. Rata-rata sineresis sebelum 

penyimpanan (H0) adalah 77,01
a
±0,34

 
kemudian mengalami peningkatan pada penyimpanan 

hari ke-4 (H4) menjadi 77,28
ab

±0,43
 
 dan 77,45

b
±0,37

 
setelah penyimpanan hari ke-8 (H8).  

 Interaksi antara kedua faktor tidak berbeda nyata karena semakin tinggi konsentrasi 

penambahan tepung porang maka semakin rendah sineresis yoghurt drink dengan atau tanpa 

penyimpanan. Sineresis yoghurt drink akan terus meningkat seiring dengan lama 

penyimpanannya. Peningkatan nilai sinereis ini dapat dicegah dengan penambahan tepung porang 

yang mampu mengikat rembesan air akibat proses fermentasi. Konsentrasi penambahan tepung 

porang yang semakin tinggi akan menyebabkan nilai seneresis yang semakin kecil.  
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4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Porang terhadap pH Yoghurt drink Selama 

Penyimpanan pada Suhu Refrigerator (4-7
o
C) 

Yoghurt drink yang dibuat dengan penambahan tepung porang berbagai persentase dan 

lama penyimpanan yang berbeda mengalami penurunan nilai pH pada semua perlakuan. Hasil 

analisis ragam (Lampiran 10) menunjukan bahwa penambahan tepung porang pada penelitian 

ini memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH yoghurt 

drink, lama penyimpanan pada suhu refrigerator memberikan pengaruh yang berbeda sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai pH yoghurt drink, dan interaksi antara keduanya memberikan 

pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01). Data hasil pengujian pH yoghurt drink dengan 

penambahan tepung porang berbagai perlakuan dan lama menyimpanan dari uji jarak 

berganda duncan (UJBD) secara keseluruhan disajikan pada Tabel 7.  

Tabel 8. pH yoghut drink selama penyimpanan dalam refrigerator dengan berbagai perlakuan 

penambahan tepung porang dan kontrol. 

Perlakuan HO H4 H8 Rata-rata 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

6,10 

6,10 

6,11 

6,11 

6,12 

5,80 

5,80 

5,83 

5,84 

5,85 

5,71 

5,70 

5,71 

5,72 

5,75 

5,87
a
±0,010

 

5,87
a
±0,007

 

5,88
ab

±0,005
 

5,89
b
±0,006

 

5,90
b
±0,006

 

Rata-rata 6,10
c
±0,00

 5,82
b
±0,007

 
5,72

a
±0,013

 
 

 

Berdasarkan data dari Tabel 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase 

penambahan tepung porang maka semakin stabil nilai pH dari yoghurt drink. Data pada Tabel 

8 menunjukkan rata-rata nilai pH tertinggi dari yoghurt drink dengan penambahan tepung 

porang terdapat pada P4 (2 gram) dengan nilai rata-rata nilai pH 5,90
b
±0,006. Rata-rata nilai 

pH terendah terdapat pada yoghurt drink kontrol P0 (0 gram) nilai rata-rata pH nya 

5,870
a
±0,007. Data pada Tabel 8 tersebut menunjukkan adanya perbedaan yanng sangat nyata 

pada yoghurt drink yang tidak diberikan tambahan tepung porang (P0) dengan yoghurt drink 

yang diberi tambahan tepung porang (P1-P4). Hasil penambahan tepung porang pada yoghurt 

drink terbukti mampu menstabilkan nilai pH dari yoghurt drink atau menekan penurunan pH 

yoghurt drink.
  

Perubahan nilai pH yoghurt drink yang mempunyai kecenderungan menurun selama 

penyimpanan disebabkan oleh terakumulasinya asam organik hasil fermentasi glukosa 

menjadi asam oleh bakteri asam laktat (Rahman, Fardiaz, Rahayu, Sultana dab Nurwitri, 
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1992). Penambahan tepung porang berbagai persentase menekan penurunan nilai pH dari 

yoghurt drink selama penyimpanan karena porang memiliki nilai pH yang normal (mendekati 7) 

sehingga bila ditambahkan pada suatu larutan yang bersifat asam akan meningkatkan nilai pH 

larutan tersebut. Sifat gel pada tepung porang memiliki kemampuan mengikat air yang 

merupakan media hidup dan pertumbuhan bakteri, sehingga dengan penambahan tepung 

porang pertumbuhan bakteri pembentuk rasa asam (asam laktat) dapat ditekan.  

Berdasarkan data dari Tabel 8 menunjukkan bahwa semakin lama disimpan pada suhu 

refrigerator sampai dengan 8 hari pH yogurht drink semakin mengalami penurunan. Data 

yoghurt drink selama penyimpanan pada Tabel 8 menunjukkan pengaruh yang berbeda sangat 

nyata  (P<0.01) terhadap pH, artinya lama penyimpanan dalam refrigerator mempengaruhi 

pH yoghurt drink. Rata-rata pH terendah dari yoghurt drink dengan lama penyimpanan pada 

suhu refrigerator terdapat pada H8 (hari ke-8) dengan nilai rata-rata pH 5,72
a
±0,013. Rata-

rata nilai pH tertinggi terdapat pada yoghurt drink tanpa penyimpanan H0 (hari ke-0) dengan 

nilai rata-rata pHnya 6,10
c
±0,007.

 
Data menunjukkan adanya pengaruh yang berbeda sangat 

nyata pada pH yoghurt drink ditinjau dari lama simpan pada suhu refrigerator dibandingkan 

dengan kontrol (tanpa penyimpanan)
. 
Kandungan protein yang tinggi dan adanya air menjadi 

tempat hidup dan pertumbuhan yang baik untuk bakteri khususnya bakteri asam laktat. 

Yoghurt mengalami penurunan pH (keasaman semakin meningkat) selama penyimpanan 

karena adanya aktivitas metabolik dari BAL yang memfermentasi laktosa untuk menghasilkan 

asam laktat selama penyimpanan (Harmayani dkk, 2001).
 

Penurunan pH pada yoghurt drink dapat ditekan dengan adanya penambahan tepung 

porang dikarenakan tepung porang yang memiliki sifat gel mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri yang membentuk asam laktat. Porang dimanfaatkan sebagai bahan  pembuat konyaku 

(sejenis tahu) dan shirataki (sejenis mie) untuk masakan Jepang atau juga dapat digunakan 

sebagai pengganti agar-agar dan gelatin (Sumarwoto, 2005). Semakin tinggi persentase 

penambahan tepung porang berbanding lurus dengan kestabilan nilai pH yoghurt drink. pH 

merupakan parameter yang mempengaruhi kualitas suatu produk. Semakin tinggi tingkat 

penambahan gelatin berakibat meningkatnya nilai pH yoghurt. Peningkatan nilai pH yoghurt 

disebabkan karena terjadi penurunan jumlah ion H
+ 

 yang dipicu oleh penurunan jumlah total asam 

(Sawitri, Manab dan Theresia. 2008). Menurunnya nilai pH menyebabkan kelarutan kasein 

sudah hilang sehingga terjadi interaksi hidrofobik antara misel kasein membetuk struktur dan 

konsistensi utama yoghurt, dan
 
proses tersebut dapat mempengaruhi sifat fisik dari yoghurt, 

diantaranya adalah tekstur, viskositas, daya ikat air, dan sineresis (Manab, 2008).  
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Interaksi antara kedua faktor memberikan pengaruh yang sangat nyata karena 

penurunan pH yoghurt drink selama penyimpanan akibat aktifitas bakteri dapat ditekan 

dengan penambahan tepung porang yang dapat mengikat air yang digunakan sebagai media 

pertumbuhan bakteri. pH yoghurt akan mempengaruhi rasa pada yoghurt drink. Rasa yang 

semakin asam tidak akan disukai oleh konsumen. Makanan yang bergizi tinggi, bertekstur 

baik dan menarik tidak akan dikonsumsi jika memilki rasa yang tidak enak. pH yang semakin 

rendah akan membuat rasa makanan semakin asam dan tidak disukai masyarakat. Rasa alami 

dari produk pangan sangat dipengaruhi oleh bahan penyusunnya, sehingga untuk menjaganya 

tetap terlihat alami maka perlu meminimalisir dan mengurangi perubahan rasa atau 

mempertahankan rasa alami produk pangan tersebut (Winarno, 2002). 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat penambahan 

tepung porang 2 gram merupakan perlakuan penambahan terbaik, semakin tinggi penambahan 

porang maka semakin baik kualitas yoghurt drink dalam pembatan yoghurt drink dinilai dari 

TPC, Viskositas, Sineresis dan pH. 

 

5.2 Saran 

Sebaiknya perlu dilakukan uji lanjutan mengenai organoleptik yoghurt drink dengan 

penambahan tepung porang dan adanya uji lanjutan tentang masa penyimpanan yang lebih 

lama. 
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Lampiran 1. Prosedur Pembuatan Larutan Porang 

Langkah-langah pembuatan larutan porang adalah sebagai berikut: 

Formula yoghurt drink : 

Keterangan: Persentase bahan berdasarkan komposisi umum yoghurt menurut Hermanianto, 

dkk (1999).  

Timbang Tepung Porang : 

P0 = 0 gram 

P1 = 0,5 gram 

P2 = 1 gram 

P3 = 1,5 gram  

P4 = 2 gram 

1. Air dan tepung porang sesuai perlakuan dicampurkan ke dalam panci 

2. Dipanaskan dan diaduk sampai terbentuk gel 

3. Didinginkan sampai suhu 25
o
C 

Bahan Yoghurt 

drink 
(%) 

Komposisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Plain Yoghurt (ml) 50 500 500 500 500 500 

Gula (ml) 15 150 150 150 150 150 

Air (ml) 35 350 350 350 350 350 

Tepung Porang (g) Sesuai Perlakuan - 0,5 1 1,5 2 

Total Bahan 100 1000 1000 1000 1000 1000 
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Lampiran 2. Prosedur Pembuatan Yoghurt Drink dengan Penambahan Tepung Porang. 

Langkah-langkah pembuatan yoghurt drink dengan penambahan larutan tepung porang adalah 

sebagai berikut: 

Bahan-bahan (%) ml 

Yoghurt plain 

Larutan porang 

Gula 

50 gram 

35% 

15% 

500 ml 

350 ml 

150 ml 

    

1. Disiapkan 5 wadah dan diberi label P0-P4. 

2. Dituangkan Yoghurt plain,larutan porang (sesuai perlakuan) dan gula kedalam wadah. 

3. Diaduk hingga tercampur rata. 

4. Dituang kedalam kemasan cup 

5. Ditutup rapat dengan cup sealer 

6. Disimpan dalam suhu refrigerator (4-7
o
C) 
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 Lampiran 3. Prosedur Analisa Total Plate Count pada Yoghurt Drink (Harmayani Dkk, 

2001) 

Langkah-langkah penghitungan TPC pada yoghurt drink dengan penambahan tepung porang 

adalah sebagai berikut: 

1. Ditandai tabung reaksi 1,2,3 sampai 6 yang berisi 9 ml larutan pengencer steril dan 

tandai pula masing-masing cawan petri dengan nilai pengenceran terakhir sebanyak 4 

ulangan. 

2. Dikocok sampel yang akan dihitung total bakteri dan diambil 1 ml sampel kemudian 

dimasukan ke dalam tabung reaksi 1 sebagai seri pengenceran 10
1
. 

3. Dipindahkan 1 ml sampel dari tabung ke dalam tabung 2 sebagai seri pengenceran 10
2
, 

dan seterusnya sampai diperoleh seri pengenceran 10
6
. 

4. Diinokulasikan sampel (pengenceran terakhir) ke dalam cawan petri dengan metode 

pour plate. 

5. Dituangkan media PCA steril  15 ml ke dalam cawan petri, goyang-goyang secara 

perlahan membentuk angka 8. 

6. Setelah media membeku cawan petri dibalik dan dimasukan ke dalam inkubaor pada 

suhu 37
o
C selama 24 jam. 

7. Dihitung jumlah koloni menggunkan Qubec Colony Counter. 
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Lampiran 4. Prosedur Uji Viskositas pada Yoghurt Drink (Sudarminto dan Susanto 

1998) 

Langkah-langkah pengujian viskositas pada yoghurt drink dengan penambahan tepung porang 

adalah sebagai berikut: 

1. Disiapkan pipet volume 25 ml dan diberi tanda pada 10 cm dari kedua ujung pipet. 

2. Dimasukkan air kedalam pipet volum sampai batas tanda dan salah satu ujung pipet 

ditutup dengan jari. 

3. Dilepaskan jari penutup pada pipet bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. 

4. Matikan stopwatch bersamaan dengan habisnya air dari batas tanda. 

5. Dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali. 

6. Dimasukkan sampel yang akan diuji kedalam pipet volume dan dilakukan prosedur 

yang sama sebanyak tiga kali.  

7. Dihitung viskositas cairan berdasarkan persamaan : 

 

 

 

Keterangan : 

n1 dan p1 = viskositas dan densitas air 

n2 dan p2 = viskositas dan densitas cairan yang diukur. 

t1  = waktu yang diperlukan air untuk mengalir 

t2  = waktu yang diperlukan caian untuk mengalir. 

 

Densitas cairan (g/ml) = 
             (    )             (    )

              (  )
  

(
  

  
)  (

  

  
)    (

  

  
) 
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Lampiran 5. Prosedur uji sineresis dengan modifikasi metode sentrifugasi pada yoghurt 

drink (Kalab. 2000) 

Langkah-langkah pengujian sineresis pada yoghurt drink dengan penambahan tepung porang 

adalah sebagai berikut : 

1. Yoghurt ditimbang sebanyak 5 gram dan dimasukkkan ke dalam tabung sentrifus. 

2. Sampel dimasukkan ke dalam sentrifugator (DSC 108) 

3. Sampel disentrifus dengan kecepatan 2240, 2560 dan 2880 rpm masing-masing selama 

10 menit. 

4. Whey dipisahkan dan ditimbang. 

5. Kecenderungan sineresis dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

x  = berat whey 

y  = berat sampel 

Sineresis = 
 

 
   X 100% 
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Lampiran 6. Prosedur Pengukuran pH pada Yoghurt Drink (Sumardikan, 2007) 

Langkah-langkah pengukuran pH pada yoghurt drink dengan penambahan tepung porang : 

1. Dimasukkan 20ml sampel yang telah disimpan  dalam suhu refrigerator (4-7
o
C) ke 

dalam gelas ukur 50 ml steril. 

2. Dimasukkan pH meter yang telah dikalibrasi ke dalam gelas ukur yang berisi sampel 

yang akan diukur. 

3. Dilihat angka yang tertera pada pH meter yang stabil (tidak bergerak) menunjukkan 

pH sampel. 
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Lampiran 7. Data dan analisis Statistik Uji Total Bakteri (log10 CFU/ml) Yoghurt Drink 

Persentase 

Porang (i) 

Hari 

(j) 

Ulangan (k) 
Total ∑           Rata-rata 

1 2 3 4 

P0 (0 gram) 

0 2,050 1,990 1,930 1,950 7,920 

25,07 

1,980 

4 2,090 2,130 2,100 2,140 8,460 2,115 

8 2,170 2,180 2,150 2,190 8,690 2,173 

P1 (0,5 

gram) 

0 1,950 1,960 1,950 1,970 7,830 

24,14 

1,958 

4 2,010 2,020 2,000 1,980 8,010 2,003 

8 2,080 2,080 2,040 2,100 8,300 2,075 

P2 (1 gram) 

0 1,940 1,940 1,850 1,860 7,590 

23,37 

1,898 

4 1,960 1,990 1,930 1,940 7,820 1,955 

8 1,990 2,030 1,960 1,980 7,960 1,990 

P3 (1,5 

gram) 

0 1,760 1,790 1,820 1,780 7,150 

22,47 

1,788 

4 1,900 1,910 1,900 1,850 7,560 1,890 

8 1,940 1,960 1,950 1,910 7,760 1,940 

P4 (2 gram) 

0 1,680 1,760 1,720 1,730 6,890 

21,65 

1,723 

4 1,710 1,830 1,870 1,840 7,250 1,813 

8 1,830 1,890 1,910 1,880 7,510 1,878 

Total   29,060 29,460 29,080 29,100 116,700  29,175 

 

H0 H4 H8 

∑  Penyimpanan 37,38 39,1 40,22 

Rata-rata penyimpanan 1,869 1,955 2,011 

 

Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
[∑  ∑  ∑ ]

         

 

 

  = 
[                                  ] 

         
 

  = 
[     ] 

  
  

= 
        

  
 

=226,98 

JK (Jumlah Kuadrat) 

JK Total = [∑  ∑  ∑       ]
 
    

  = [2,05]2 + [1,99]2 + [1,93]2 +........[1,88]2 – FK 

  = 4,20 + 3,96 + 3,72 +........ – FK 

= 227,859-226,980 
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= 0,877 

JKKelompok = 
∑[  ]

 

     
 – FK 

  = 
(     )   (     )   (     )   (    ) 

     
 – FK 

  = 
                                 

  
- FK 

  =227-226,980 

  =0,007 

JK Perlakuan (A) =  
∑  [∑  ∑       ]

 

     
 - FK 

  = 
(     )   (     )        (     ) 

     
- FK 

= 
                       

  
- FK 

=
        

  
-226,980 

=0,603 

JK Penyimpanan (B)=
∑  [∑  ∑       ]

 

     
- FK 

=
(     )   (    )   (     ) 

     
- FK 

= 
                       

  
- FK 

= 
        

  
-226,980 

= 0,206 

 

JK Interaksi (AB) = 
∑  ∑  [∑       ]

 

  
FK-JK A – JK B 

  =
(    )   (    )     (    ) 

 
 FK-JK A – JK B 

= 
                   

 
 FK-JK A – JK B 

= 
       

 
-226,98 – 0,60-0,20 

=0,015 
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JK Galat  =JK Total – JK kelompok-JK A – JK B – JK AB 

  =0,877-0,007-0,603-0,206-0,015 

= 0,046 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F-hit 

F-Tabel Keterangan 

5% 1%   

Kelompok 3 0,007 0,002 2,222 2,827 4,285 Tidak Berbeda Nyata 

Konsentrasi (A) 4 0,603 0,151 138,368 2,594 3,802 Berbeda Sangat Nyata 

Lama Penyimpanan (B) 2 0,206 0,102 93,776 3,220 5,149 Berbeda Sangat Nyata 

Interaksi (AB) 8 0,015 0,002 1,817 2,168 2,968 Berbeda Sangat Nyata 

Galat 42 0,046 0,001    

 Total 59             

Keterangan : F hitung > F Tabel, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P (KONSENTRASI) 2 3 4 5 

R(4, 42, 0.01) 3,82 3,99 4,1 4,17 

NILAI DMRT 1% 0,06 0,07 0,07 0,07 

P (PENYIMPANAN) 2 3     

R(2, 42, 0.01) 3,82 3,99     

NILAI DMRT 1% 0,06 0,07     

 

Keterangan: R (4; 42; 0,01) 

   4 = jumlah perlakuan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

Keterangan: R (2; 42; 0,01) 

   2 = lama penyimpanan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

DMRT 1%  = R.√           

   =3,82. √       

   = 0,74 
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Konsentrasi 

Perlakuan 
Rata Rata 

KN 
DMRT 

5% 
Rata Rata + DMRT 

5% Notasi 

P4 1,804 0,047 1,851 a 

P3 1,873 0,050 1,922 b 

P2 1,948 0,051 1,999 c 

P1 2,012 0,052 2,064 d 

P0 2,089   2,089 e 

 

Lama Penyimpanan 

Lama 
Simpan Rata Rata LP 

DMRT 
1% 

Rata Rata + DMRT 
1% Notasi 

H0 (P0-P4) 1,869 0,063 1,932 a 

H4 (P0-P4) 1,955 0,066 2,021 ab 

H8(P0-P4) 2,011   2,011 b 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Uji Viskositas (CP) Yoghurt Drink 

Persentase 

Porang (i) 

Hari 

(j) 

Ulangan (k) 

Total 
∑           

Rata-rata 1 2 3 4 

P0 (0 gram) 

0 18,00 18,00 18,00 18,00 72,00 

217 

18,00 

4 18,00 18,00 18,00 18,00 72,00 18,00 

8 18,00 18,00 18,00 19,00 73,00 18,25 

P1 (0,5 

gram) 

0 18,00 18,00 18,00 18,00 72,00 

219 

18,00 

4 18,00 19,00 18,00 18,00 73,00 18,25 

8 18,00 18,00 19,00 19,00 74,00 18,50 

P2 (1 gram) 

0 18,00 18,00 1800 18,00 72,00 

223 

18,00 

4 18,00 19,00 19,00 19,00 75,00 18,75 

8 19,00 19,00 19,00 19,00 76,00 19,00 

P3 (1,5 

gram) 

0 19,00 19,00 19,00 19,00 76,00 

233 

19,00 

4 19,00 19,00 20,00 19,00 77,00 19,25 

8 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 20,00 

P4 (2 gram) 

0 19,00 19,00 19,00 19,00 76,00 

236 

19,00 

4 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 20,00 

8 20,00 20,00 20,00 20,00 80,00 20,00 

Total   280,00 282,00 283,00 283,00 1128,00  282,00 

 

H0 H4 H8 

∑  Penyimpanan 368 377 383 

Rata-rata penyimpanan 18,4 18,85 19,15 

 

Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
[∑  ∑  ∑ ]

         

 

 

  = 
[                           ] 

         
 

  = 
[    ] 

  
  

= 
       

  
 

= 21206,40 

JK (Jumlah Kuadrat) 

JK Total = [∑  ∑  ∑       ]
 
    

  = [18]2 + [18]2 + [18]2 +........[20]2 – FK 

  = 324 + 324 + 324 +........ – FK 

= 21242 – 21206,40 
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= 35,60 

JKKelompok = 
∑[  ]

 

     
 – FK 

  = 
(   )   (   )   (   )   (   ) 

     
 – FK 

  = 
                             

  
- FK 

  =21206,8-21206,4 

  = 0,40 

JK Perlakuan (A) =  
∑  [∑  ∑       ]

 

     
 - FK 

  = 
(   )   (   )        (   ) 

     
- FK 

= 
                  

  
- FK 

=
      

  
-21206,4 

=23,94 

JK Penyimpanan (B)=
∑  [∑  ∑       ]

 

     
- FK 

=
(   )   (   )   (   ) 

     
- FK 

= 
                    

  
- FK 

= 
      

  
-21206,4 

= 5,70 

JK Interaksi (AB) = 
∑  ∑  [∑       ]

 

  
FK-JK A – JK B 

  =
(  )   (  )     (  ) 

 
 FK-JK A – JK B 

= 
                

 
 FK-JK A – JK B 

= 
     

 
-212064 – 23,94 – 5,7 

=1,97 
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JK Galat  =JK Total – JK A – JK B – JK AB 

  =35,6 – 23,94 – 5,7 – 1,97 

  = 3,60 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F-hit 
F-Tabel Keterangan 

  5% 1% 

Kelompok 3 0,40 0,13 1,55 2,82 4,28 Tidak Berbeda Nyata 

Konsentrasi (A) 4 23,94 5,98 69,80 2,59 3,80 Berbeda Sangat Nyata 

Lama Penyimpanan (B) 2 5,70 2,85 33,25 3,22 5,14 Berbeda Sangat Nyata 

Interaksi (AB) 8 1,97 0,24 2,86 2,16 2,96 Berbeda Nyata 

Galat 42 3,60 0,08    

 Total 59             

Keterangan : F hitung > F Tabel, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P (KONSENTRASI) 2 3 4 5 

R(4, 42, 0.01) 3,82 3,99 4,1 4,17 

NILAI DMRT 1% 0,56 0,58 0,60 0,61 

P (PENYIMPANAN) 2 3     

R(2, 42, 0.01) 3,82 3,99     

NILAI DMRT 1% 0,56 0,58     

 

Keterangan: R (4; 42; 0,01) 

   4 = jumlah perlakuan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

Keterangan: R (2; 42; 0,01) 

   2 = lama penyimpanan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

DMRT 1%  = R.√           

   =3,82. √        

   = 0,56 
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Konsentrasi 

Perlakuan 
Rata Rata 

KN 
DMRT 

1% Rata Rata + DMRT 1% Notasi 

P0 18,083 0,56 18,643 a 

P1 18,250 0,58 18,834 a 

P2 18,583 0,60 19,184 a 

P3 19,417 0,61 20,027 b 

P4 19,667   19,667 b 

 

Lama Penyimpanan 

Lama 
Simpan 

Rata Rata 
LP 

DMRT 
1% Rata Rata + DMRT 1% Notasi 

H0 (P0-P4) 18,400 0,559 18,959 a 

H4 (P0-P4) 18,850 0,584 19,434 a 

H8(P0-P4) 19,150   19,150 ab 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Statistik Uji Sineresis (%) Yoghurt Drink 

Persentase 

Porang (i) 

Har 

(j) 

Ulangan (k) 

Total 

∑  

Perlakuan 

Rata-

rata 1 2 3 4 

P0 (0 gram) 

0 77,20 77,20 76,20 76,20 306,80 

927 

76,70 

4 77,80 76,80 76,80 77,80 309,20 77,30 

8 78,40 77,40 77,40 77,80 311,00 77,75 

P1 (0,5 

gram) 

0 76,60 76,40 76,40 76,60 306,00 

925,4 

76,50 

4 77,60 76,80 76,80 77,40 308,60 77,15 

8 77,60 78,20 77,40 77,60 310,80 77,70 

P2 (1 gram) 

0 76,80 76,60 76,60 76,00 306,00 

924,8 

76,50 

4 77,60 76,60 77,00 77,00 308,20 77,05 

8 77,60 77,40 77,60 78,00 310,60 77,65 

P3 (1,5 

gram) 

0 76,40 76,40 75,40 76,40 304,60 

920 

76,15 

4 76,20 76,60 76,80 77,20 306,80 76,70 

8 76,80 77,60 77,00 77,20 308,60 77,15 

P4 (2 gram) 

0 75,80 75,80 76,00 75,60 303,20 

916 

75,80 

4 76,40 76,80 76,60 76,00 305,80 76,45 

8 77,00 77,20 76,60 76,20 307,00 76,75 

Total   1155,80 1153,80 1150,60 1153,00 4613,20  1153,30 

 

H0 H4 H8 

∑  Penyimpanan 1526,6 1538,6 1548 

Rata-rata penyimpanan 76,33 76,93 77,40 

 

Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
[∑  ∑  ∑ ]

         

 

 

  = 
[                      ] 

         
 

  = 
[      ] 

  
  

= 
        

  
 

= 354693,57 

 
JK (Jumlah Kuadrat) 

JK Total = [∑  ∑  ∑       ]
 
    

  = [77,2]2 + [77,2]2 + [76,2]2 +........[76,2]2 – FK 

  = 5959,84 + 5959,84 + 5806,44 +........ – FK 

= 354719 
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= 25,78 

JKKelompok = 
∑[  ]

 

     
 – FK 

  = 
(      )   (      )   (      )   (    ) 

     
 – FK 

  = 
                                     

  
- FK 

  =354694-354693,6 

  = 0,92 

JK Perlakuan (A) =  
∑  [∑  ∑       ]

 

     
 - FK 

  = 
(   )   (     )        (   ) 

     
- FK 

= 
                     

  
- FK 

=
         

  
-354693,6 

=6,86 

JK Penyimpanan (B)=
∑  [∑  ∑       ]

 

     
- FK 

=
(      )   (      )   (    ) 

     
- FK 

= 
                       

  
- FK 

= 
          

  
-354693,6 

= 11,50 

 

JK Interaksi (AB) = 
∑  ∑  [∑       ]

 

  
FK-JK A – JK B 

  =
(     )   (     )     (   ) 

 
 FK-JK A – JK B 

= 
                     

 
 FK-JK A – JK B 

= 
       

 
-354693,6 – 6,86-11,50 

=0,14 
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JK Galat  =JK Total – JK kelompok-JK A – JK B – JK AB 

  =25,78-0,92-6,86-11,50-0,14 

= 6,35 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F-hit 

F-Tabel Keterangan 

5% 1%   

Kelompok 3 0,92 0,308 2,039 2,827 4,285 Tidak Berbeda Nyata 

Konsentrasi (A) 4 6,86 1,716 11,339 2,594 3,802 Berbeda Sangat Nyata 

Lama Penyimpanan (B) 2 11,50 5,753 38,021 3,220 5,149 Berbeda Sangat Nyata 

Interaksi (AB) 8 0,14 0,018 0,117 2,168 2,968 Berbeda Nyata 

Galat 42 6,35 0,151    

 Total 59             

Keterangan : F hitung > F Tabel, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P (KONSENTRASI) 2 3 4 5 

R(4, 42, 0.01) 3,82 3,99 4,1 4,17 

NILAI DMRT 1% 0,74 0,78 0,80 0,81 

P (PENYIMPANAN) 2 3     

R(2, 42, 0.01) 3,82 3,99     

NILAI DMRT 1% 0,74 0,78     

 

Keterangan: R (4; 42; 0,01) 

   4 = jumlah perlakuan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

Keterangan: R (2; 42; 0,01) 

   2 = lama penyimpanan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

DMRT 1%  = R.√           

   =3,82. √        

   = 0,74 
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Konsentrasi 

Perlakuan 
Rata Rata 

KN 
DMRT 

1% 
Rata Rata + DMRT 

1% Notasi 

P4 76,333 0,74 77,076 a 

P3 76,667 0,78 77,443 ab 

P3 77,067 0,80 77,864 ab 

P1 77,117 0,81 77,928 b 

P0 77,250   77,250 c 

 

Lama Penyimpanan 

Lama 
Simpan 

Rata Rata 
LP 

DMRT 
1% 

Rata Rata + DMRT 
1% Notasi 

H0 (P0-P4) 76,330 0,743 77,073 a 

H4 (P0-P4) 76,930 0,776 77,706 ab 

H8 (P0-P4) 77,400   77,400 b 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Statistik Nilai pH  Yoghurt Drink 

Persentase 

Porang (i) 

Hari 

(j) 

Ulangan (k) 

Total 
∑           

Rata-rata 1 2 3 4 

P0 (0 gram) 

0 6,100 6,100 6,100 6,100 24,400 

70,48 

6,100 

4 5,800 5,820 5,800 5,800 23,220 5,805 

8 5,700 5,740 5,720 5,700 22,860 5,715 

P1 (0,5 

gram) 

0 6,100 6,100 6,100 6,100 24,400 

70,44 

6,100 

4 5,800 5,800 5,820 5,800 23,220 5,805 

8 5,700 5,700 5,700 5,720 22,820 5,705 

P2 (1 gram) 

0 6,110 6,110 6,110 6,110 24,440 

70,64 

6,110 

4 5,840 5,830 5,840 5,840 23,350 5,838 

8 5,710 5,720 5,720 5,700 22,850 5,713 

P3 (1,5 

gram) 

0 6,110 6,110 6,110 6,110 24,440 

70,70 

6,110 

4 5,840 5,850 5,840 5,840 23,370 5,843 

8 5,710 5,720 5,720 5,740 22,890 5,723 

P4 (2 gram) 

0 6,120 6,120 6,120 6,120 24,480 

70,89 

6,120 

4 5,860 5,850 5,850 5,850 23,410 5,853 

8 5,740 5,740 5,770 5,750 23,000 5,750 

Total   88,240 88,310 88,320 88,280 353,150  88,288 

  
 

H0 H4 H8 

∑  Penyimpanan 122,16 116,57 114,42 

Rata-rata penyimpanan 6,108 5,82 5,72 

 

Analisis ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK  = 
[∑  ∑  ∑ ]

         

 

 

  = 
[                                 ] 

         
 

  = 
[      ] 

  
  

= 
          

  
 

=2078,580 

 

JK (Jumlah Kuadrat) 

JK Total = [∑  ∑  ∑       ]
 
    

  = [6,1]2 + [6,1]2 + [6,1]2 +........[5,75]2 – FK 

  = 37,21 + 37,21 + 37,21 +........ – FK 
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= 2080,196-2078,58 

= 1,613 

JKKelompok = 
∑[  ]

 

     
 – FK 

  = 
(     )   (     )   (     )   (     ) 

     
 – FK 

  = 
                                     

  
- FK 

  =2078,58-2078,61 

  =0,003 

JK Perlakuan (A) =  
∑  [∑  ∑       ]

 

     
 - FK 

  = 
(     )   (     )        (     ) 

     
- FK 

= 
                        

  
- FK 

=
        

  
-2078,61 

=0,010 

JK Penyimpanan (B)=
∑  [∑  ∑       ]

 

     
- FK 

=
(      )   (      )   (      ) 

     
- FK 

= 
                             

  
- FK 

= 
         

  
-2078,61 

= 1,596 

 

JK Interaksi (AB) = 
∑  ∑  [∑       ]

 

  
FK-JK A – JK B 

  =
(    )   (     )     (     ) 

 
 FK-JK A – JK B 

= 
                     

 
 FK-JK A – JK B 

= 
        

 
-2078,6 – 0,0109-1,596 

=0,002 
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JK Galat  =JK Total – JK kelompok-JK A – JK B – JK AB 

  =1,6137-0,003-0,010-1,596-0,002 

  = 0,003 

 

TABEL ANOVA 

SK db JK KT F-hit 

F-Tabel Keterangan 

5% 1%   

Kelompok 3 0,003 0,000 1,090 2,827 4,285 Tidak Berbeda Nyata 

Konsentrasi (A) 4 0,010 0,003 34,613 2,594 3,802 Berbeda Sangat Nyata 

Lama Penyimpanan (B) 2 1,596 0,798 10107,247 3,220 5,149 Berbeda Sangat Nyata 

Interaksi (AB) 8 0,002 0,000 4,506 2,168 2,968 Berbeda Sangat Nyata 

Galat 42 0,003 0,000    

 Total 59             

Keterangan : F hitung > F Tabel, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P (KONSENTRASI) 2 3 4 5 

R(4, 42, 0.01) 3,82 3,99 4,1 4,17 

NILAI DMRT 1% 0,02 0,02 0,02 0,02 

P (PENYIMPANAN) 2 3     

R(2, 42, 0.01) 3,82 3,99     

NILAI DMRT 1% 0,02 0,02     

 

Keterangan: R (4; 42; 0,01) 

   4 = jumlah perlakuan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

Keterangan: R (2; 42; 0,01) 

   2 = lama penyimpanan – 1 

   42 = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 

DMRT 1%  = R.√           

   =3,82. √       

   = 0,27 
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Konsentrasi 

Perlakuan 
Rata Rata 

KN DMRT 1% 
Rata Rata + DMRT 

1% Notasi 

P0 5,873 0,02 5,890 a 

P1 5,870 0,02 5,888 a 

P2 5,887 0,02 5,905 ab 

P3 5,892 0,02 5,910 b 

P4 5,908   5,908 b 

 

Lama Penyimpanan 

Lama 
Simpan 

Rata Rata 
LP DMRT 1% 

Rata Rata + DMRT 
1% Notasi 

H8 (P0-P4 5,721 0,017 5,738 a 

H4 (P0-P4) 5,829 0,018 5,846 b 

H0 (P0-P4) 6,108   6,108 c 
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Lampiran 11. Perlakuan Terbaik (Lanjutan dari UJBD) 

Perlakuan 
Total Bakteri (Log10 

CFU/ml) 
Viskositas (CP) Sineresis (%) pH 

P0 2,099
 

18,08
 77,51

 
5,87

 

P1 2,028
 

18,25
 77,36

 
5,87

 

P2 1,940
 

18,58
 77,26

 
5,88

 

P3 1,887
 

19,41
 76,16

 
5,89

 

P4 1,818
 

19,66
 76,91

 
5,90

 

 

 Perlakuan terbaik dari penelitian ini adalah perlakuan P4 (penambahan tepung porang 

2 gram dari berat sampel) dengan nilai rata-rata total bakteri 1,804 log10 CFU/ml, viskositas 

19,667CP, sineresis 76,333%, dan pH 5,908. 

 

 


