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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 Pengaruh penambahan krimer nabati terhadap kualitas 
yoghurt set yang ditinjau dari pH, total asam, viskositas, dan 
bahan kering disajikan dalam Tabel 5 Diketahui bahwa 
penambahan krimer nabati dengan tingkat pemberian yang 
berbeda pada masing-masing memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap pH, total asam, viskositas 
dan bahan kering.  
 
Tabel 5. Rata-rata hasil uji pH, total asam laktat, viskositas, bahan 

kering dan hasil UJBD  1 % pada masing-masing 
perlakuan 

Perlakuan Rata-rata± 
SD pH 

Rata-rata ± SD 
Total Asam (%) 

Rata-rata ± SD 
Viskositas (cP) 

Rata-rata ± SD 
Bahan Kering (%) 

P0 3,73 ± 0,04a 1,882 ± 0,03d 254,75 ± 27,70a 10,41 ± 0,30a 

P1 3,86 ± 0,03b 1,708 ± 0,14c 329,75 ± 16,35b 13,91 ± 0,95b 

P2 3,93 ± 0,04b 1,379 ± 0,04b 364,50 ± 31,20b 16,28 ± 0,90c 

P3 4,00 ± 0,02c 1,087 ± 0,03a 569,25 ± 21,25c 19,83 ± 1,00d 

P4 4,01 ± 0,02c 0,990 ± 0,05a 659,75 ± 34,45d 21,03 ± 0,89e 

Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P≤0,01) 

 
4.1. Pengaruh Tingkat Penambahan Krimer Nabati yang 

Berbeda terhadap pH Yoghurt Set 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan krimer nabati dengan konsentrasi 0 %, 3 %, 6 %, 
9 % dan 12 % memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 
(P≤0,01) terhadap pH yoghurt set. Data dan analisis ragam 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Nilai rata-rata pH yoghurt set 
dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan disajikan pada Tabel 5.  

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin 
bertambah konsentrasi krimer nabati hingga tingkat 
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penambahan 12% mengakibatkan pH cenderung 
meningkat.Perubahan pH yoghurt yang cenderung meningkat 
seiring dengan meningkatnya perlakuan (0 %, 3 %, 6 %, 9%, 
12 %) diduga karena pH dari krimer lebih tinggi dari pH 
yoghurt.Safitri dkk. (2013) menyatakan bahwa krimer nabati 
memiliki pH produk yang netral bekisar antara 6,9-7,5 
sehingga pH yoghurt semakin meningkat seiring 
bertambahnya pemberian krimer nabati. Selain itu 
penambahan krimer mengakibatkan viskositas produk semakin 
tinggi, sehingga nilai pH menjadi semakin naik. Alakali et al. 
(2008) menyatakan bahwa nilai viskositas yang semakin tinggi 
pada yoghurt akan diiringi dengan naiknya pH, hal ini 
disebabkan mobilitas bakteri kultur terhambat sehingga 
pembentukan asam pada produk semakin rendah.  

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada Tabel 
5 menunjukkan bahwa perlakuan P4memberikan perbedaan 
yang sangat nyata terhadap P2, P1, dan P0, tetapi antar 
perlakuan P4 dengan P3;P2dengan P1 tidak ada perbedaan 
nilai pH. Hal ini diduga bahwa penambahan krimer nabati 
yang berbeda pada masing-masing perlakuan memiliki daya 
pembentukan asam yang berbeda pula.Kemampuan P0 dalam 
membentuk asam adalah yang paling tinggi sehingga pH yang 
dihasilkan adalah yang paling rendah diantara perlakuan 
lainnya, karena pada perlakuan P0 tidak dilakukan 
penambahan krimer nabati. 

Rata-rata pH yang disajikan pada Tabel 5 
menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi krimer nabati 
yang ditambahkan hingga 12 %, maka pH yoghurt set akan 
semakin naik. Nilai rata-rata pH yoghurt set terendah pada 
perlakuan P0 tanpa penambahan krimer yaitu 3,73±0,04 % dan 
nilai rata-rata pH yoghurt tertinggi pada perlakuan  P4 yaitu 
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4,01±0,018 %. Kenaikan pH seiring meningkatnya perlakuan 
ini diakibatkan oleh jumlah susu yang ditambahkan semakin 
berkurang sehingga kandungan laktosa sebagai substrat 
pembentukan asam laktat juga berkurang akibatnya pH 
menjadi semakin naik. Penambahan krimer nabati akan 
mengakibatkan meningkatnya viskositas yoghurt set sehingga 
aktivitas dari BAL dalam menghasilkan asam menjadi 
terhambat. Alakali et al. (2008) menjelaskan bahwa ketika 
viskositas produk yoghurt terlalu tinggi, maka akan 
menghambat produksi asam oleh BAL karena mobilitas 
bakteri menjadi terhambat. Sunarlim dan Setyanto (2008) 
menambahkan bahwa prosentase asam laktat yang tinggi pada 
produk dapat menyebabkan penurunan pH, atau sebaliknya. 
  
4.2. Pengaruh Tingkat Penambahan Krimer Nabati yang 

Berbeda Terhadap Total Asam Yoghurt Set 
Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan krimer nabati dengan konsentrasi 0 %, 3 %, 6 %, 
9 % dan 12 % memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 
(P≤0,01) terhadap total asam yoghurt set. Data dan analisis 
ragam dapat dilihat pada Lampiran 9. Nilai rata-rata total asam 
yoghurt set dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan disajikan 
pada Tabel 5.  
 Data pada Tabel 5.menunjukkan bahwa semakin 
bertambah konsentrasi krimer nabati hingga tingkat 
penambahan 12 %, total asam yang dihasilkan menurun. 
Perubahan total asam yoghurt yang semakin menurun seiring 
dengan meningkatnya perlakuan (0 %, 3 %, 6 %, 9 %, 12%) 
diduga berhubungan dengan viskositas yoghurt set, 
penambahan krimer nabati mengakibatkan viskositas produk 
meningkat sehingga aktivitas BAL dalam memproduksi asam 
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menjadi semakin terhambat. Alakali et al. (2008) menyatakan 
bahwa nilai viskositas yang tinggi pada yoghurt 
mengakibatkan mobilitas bakteri kultur terhambat sehingga 
pembentukan asam pada produk semakin rendah. Kandungan 
penstabil dan pengemulsi pada krimer nabati dapat mengikat 
air pada yoghurt. Menurut Bergentsahl (2001), ketersediaan air 
sebagai media pertumbuhan yang rendah dan proses difusi 
nutrisi terhambat karena jumlah air bebas sedikit, 
menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat dan 
metabolisme terganggu dan produksi asam juga semakin 
rendah. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pada Tabel 
5 menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap perlakuaan P0, P1, P2, P3, dan P4.menunjukkan 
bahwa, total asam laktat yoghurt yang dihasilkan pada 
perlakuan P4 memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P≤0,01) dengan perlakuan lainnya, namun tidak 
berbeda dengan perlakuan P3. Hal ini diduga karena 
kemampuan masing-masing perlakuan dalam menghasilkan 
asam berbeda-beda. Tamime and Marshall (2000), 
menyatakan bahwa tinggi rendahnya total asam laktat dalam 
produk yoghurt dipengaruhi oleh kemampuan starter dalam 
membentuk asam laktat. Sawitri dkk. (2008) menambahkan 
bahwa selain produksi asam yang rendah akibat viskositas 
yang tinggi, serta berkurangnya jumlah susu yang digunakan, 
sehingga laktosa sebagai substrat pembentukan asam laktat 
juga akan berkurang sehingga asam laktat yang dihasilkan 
juga semakin sedikit.  

Tabel 5. menunjukkan bahwa rata-rata kadar asam 
laktat tertinggi didapatkan pada perlakuan kontrol (P0) tanpa 
penambahan krimer yaitu 1,88±0,03 %, dan rata-rata kadar 
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asam laktat paling rendah didapat pada perlakuan P4 dengan 
tingkat penambahan krimer 12 % yaitu 0,99±0,05 %. Hasil 
rata-rata kadar asam laktat semakin menurun seiring 
bertambahnya perlakuan. Menurunnya kadar asam laktat 
seiring penambahan perlakuan disebabkan pemberian krimer 
nabati sebagai pengental berakibat meningkatnya viskositas 
yoghurt, dan juga adanya kandungan bahan penstabil sebagai 
komposisi dari krimer nabati yang secara tidak langsung juga 
ikut mempengaruhi aktivitas bakteri dalam membentuk asam 
laktat. Total padatan yang tinggi akan mengakibatkan 
viskositas yoghurt juga tinggi, sehingga mobilitas BAL 
menjadi terhambat dan asam yang dihasilkan menjadi rendah 
(Schornburn et al, 2002).  Total asam yoghurt set yang 
dihasilkan penelitian ini bekisar antara 0,99-1,88 %. Menurut 
SNI (2009), ketentuan jumlah asam yoghurt dalam SNI 01-
2981-2009 adalah 0,5-2,0%, sehingga produk yoghurt yang 
dihasilkan pada penelitian ini masih memenuhi standar SNI. 

 
4.3. Pengaruh Penambahan Krimer Nabati terhadap 

Viskositas Yoghurt Set 
 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 
penambahan krimer nabati dengan konsentrasi 0 %, 3 %, 6 %, 
9 % dan 12 % memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 
(P≤0,01) terhadap viskositas yoghurt set. Data dan analisis 
ragam dapat dilihat pada Lampiran 10. Nilai rata-rata 
viskositas yoghurt set dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 
disajikan pada Tabel 5.  
 Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa semakin 
bertambah konsentrasi krimer nabati hingga tingkat 
penambahan 12%, maka viskositas semakin 
meningkat.Perubahan viskositas yoghurt yang semakin naik 
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seiring dengan meningkatnya perlakuan (0 %, 3 %, 6 %, 9 %, 
12%) diduga karena jumlah padatan yang semakin tinggi 
akibat penambahan krimer nabati. Menurut Shaker et al. 
(2000), peningkatan jumlah total solidsusu akan meningkatkan 
viskositas yoghurt dan berpengaruh nyata terhadap 
pembentukan gel pada proses fermentasi. 
 Hasil UJBD 1 % pada Tabel 5.menunjukkan bahwa, 
viskositas yoghurt set yang dihasilkan pada perlakuan P4 
memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 
dengan P3, P2 dan P1. Hal ini menunjukkan bahwa 
penambahan krimer nabati yang berbeda pada masing-masing 
perlakuan akan menimbulkan kekentalan yang berbeda pula. 
Penambahan krimer nabati hingga konsentrasi 12% akan 
semakin meningkatkan viskositas produk, karena air bebas 
terikat oleh bahan penstabil yang ada pada krimer. Faktor lain 
yang diduga menjadi penyebab perbedaan antar perlakuan 
yaitu semakin banyak konsentrasi krimer nabati yang 
ditambahkan, maka gaya gesekan antar molekul dalam 
yoghurt semakin sulit. Harjiyanti, Mulyani, dan Pramono 
(2013) menjelaskan bahwa besarnya viskositas dapat dipakai 
sebagai indeks jumlah zat padat yang terdapat dalam cairan, 
semakin banyak jumlah zat padat maka viskositas yang 
terdapat dalam cairan semakin besar. 
 Tabel 5.menunjukkan bahwa hasil rata-rata viskositas 
semakin meningkat seiring meningkatnya perlakuan. Nilai 
viskositas tertinggi didapatkan pada perlakuan penambahan 
krimer nabati 12 % (P4) yaitu 659,75±34,45 cP, dan nilai 
viskositas paling rendah didapat pada perlakuan kontrol tanpa 
penambahan krimer (P0) yaitu 254,75±27,70 cP. Krimer 
nabati mengandung stabilizer dan emulsifier, karena 
didesainagar produk yang dihasilkan dapat stabil dan homogen 
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terhadap makanan maupun minuman yang ditambahkan, 
akibatnya terbentuk struktur / jaringan tiga dimensi di seluruh 
cairan sehingga menyebabkan molekul air bebas yang diserap 
dan diikat sehingga viskositasnya meningkat (Katsri et al., 
2014).Terdapat bahan penyusun krimer nabati lainnya juga 
ikut mendukung peningkatan viskositas pada produk yoghurt 
seperti sirup glukosa, sodium casseinate, dan dekstrin.Minifie 
(2000) melaporkan bahwa sirup glukosa mempunyai Dextrose 
Equivalent (DE) rendah dengan viskositas yang tinggi dan 
kemanisan yang rendah.Sodium casseinate merupakan produk 
turunan dari kasein, larutan kasein mempunyai viskositas 
sangat tinggi yang meningkat seiring dengan kandungan solid 
dan waktu pada suhu tinggi. Dekstrin juga dapat membentuk 
larutan kental yang mempunyai sifat adesif  kuat (Affandi et 
al., 2003). Banyak faktor yang mempengaruhi tinggi 
rendahnya nilai viskositas (cP), salah satunya adalah 
suhu.Penyimpanan pada suhu yang rendah dapat menyebabkan 
meningkatnya viskositas produk yoghurt, sebaliknya suhu 
yang tinggi menyebabkan nilai viskositas produk menjadi 
semakin rendah. Manab (2008) menjelaskan bahwa suhu 
rendah akan menyebabkan kenaikan viskositas susu karena 
terjadi clumping (gumpalan) dari globula-globula lemak. 

 
4.4. Pengaruh Penambahan Krimer Nabati terhadap 

Bahan Kering Yoghurt Set  
 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 
penambahan krimer nabati dengan konsentrasi 0 %, 3 %, 6 %, 
9 % dan 12 % memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 
(P≤0,01) terhadap bahan kering yoghurt set. Data dan analisis 
ragam dapat dilihat pada Lampiran 11. Hal ini menunjukkan 
bahwa tingkat penambahan krimer nabati yang berbeda 
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memberikan efektifitas yang berbeda terhadap bahan kering 
yoghurt set yang dihasilkan. Krimer nabati mengakibatkan 
yoghurt semakin kental yang mengindikasikan bahwa kadar 
bahan kering juga ikut meningkat.  

Hasil UJBD 1 % pada Tabel 5.menunjukkan bahwa 
penambahan krimer nabati dengan konsentrasi yang berbeda 
memberikan pengaruh yang nyata dan semakin meningkat 
seiring bertambahnya perlakuan. Hal ini diduga karena krimer 
diberikan dalam keadaan bubuk dengan kadar bahan kering 
min 95 % (SNI, 2009). Rata-rata hasil uji bahan kering 
tertinggi didapatkan pada perlakuan penambahan krimer 
nabati 12 % (P4) yaitu 21,03±0,89 %, dan kadar bahan kering 
paling rendah didapat pada perlakuan kontrol tanpa 
penambahan krimer (P0) yaitu 10,41±0,30 %. Hasil rata-rata 
kadar bahan kering semakin meningkat seiring meningkatnya 
perlakuan. Ketentuan kadar bahan kering dalam SNI : 01-
2981-2009 adalah minimum 8,2 %, sehingga produk yoghurt 
yang dihasilkan pada penelitian ini masih memenuhi 
persyaratan SNI. Kadar bahan kering susu berperan dalam 
proses fermentasi susu. Salah satu komponen penting dalam 
bahan kering yang berperan yaitu laktosa dan kasein (Jannah 
dkk., 2012).  

Rata-rata kadar bahan kering semakin meningkat 
seiring penambahan konsetrasi perlakuan hingga 12 %, 
disebabkan penambahan krimer dalam bentuk bubuk memiliki 
kadar air max. 5 %, sehingga dapat meningkatkan total 
padatan pada susu. Golde and Schimdt (2005) menyatakan 
bahwa krimer nabati dapat berfungsi sebagai filler yaitu dapat 
memperbesar volume dan meningkatkan jumlah padatan 
dalam suatu produk. Shaker et al. (2000) menambahkan 
bahwa peningkatan jumlah padatan susu akan meningkatkan 
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viskositas yoghurt dan berpengaruh nyata terhadap 
pembentukan gel pada proses fermentasi yoghurt. Semakin 
tinggi kandungan padatan terlarut di yoghurt maka akan 
menghasilkan yoghurt dengan kekentalan yang tinggi 
(Triyono, 2010).  

 
4.1. Perlakuan Terbaik 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (2009), nilai 
pH yoghurt set yang baik adalah pada kisaran 4,0-4,5. 
Menurut Elisabeth (2003) yoghurt sebagai susu asam 
digolongkan sebagai produk yang memiliki kandungan asam 
sedang dengan pH 4,0-4,5. Alakali et al (2008) menyatakan 
bahwa penambahan pengental pada yoghurt akan 
mengakibatkan produk memiliki viskositas yang semakin 
tinggi, nilai pH-nya akan semakin tinggi, dan diiringi dengan 
produksi asam laktat  yang semakin rendah. 

Tamime and Robinson (2000) menyatakan bahwa dari 
sudut pandang industri, karakteristik fisik koagulum yoghurt, 
yaitu viskositas dan konsistensi memiliki peranan penting 
dalam menentukan mutu produk.Yoghurt memiliki karakter 
berbentuk gel kental dengan nilai viskositas produk beragam 
tergantung jenis yoghurt yang dibuat dan memiliki konsistensi 
menyerupai puding. 

Tabel 6. Perlakuan Terbaik 
Perlakuan Nh 
P0 0,11 
P1 0,21 
P2 0,23 
P3 0,31 
P4 0,34 
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 Hasil perlakuan terbaik berdasarkan Uji Indeks 
Efektifitas diperoleh dari perlakuan dengan penambahan 
krimer nabati 12% dari volume susu segar (P4) dapat dilihat 
pada Lampiran 12. Pada tabel 6 menujukkan bahwa P4 
merupakan perlakuan terbaik dengan nilai hasil (Nh) tertinggi 
diantara perlakuan lainnya. Hasil perlakuan terbaik (P4) 
memiliki nilai pH 4,01; total asam laktat 0,99 %; viskositas 
659,75 cP; bahan kering 21,03 %. Hal ini menunjukkan bahwa 
dengan penggunaan krimer nabati 12%  akan didapatkan 
kualitas yoghurt set yang terbaik. 


