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ABSTRACT 
 

The objectives of this research was to find out the best level of whey addition on 

yoghurt production in terms of water holding capacity, viscosity, protein contents, and total 

of lactic acid bacteria. The materials used in this research was yoghurt made from 

ingredients such as fresh milk, whey and starter culuture consist of Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus acidophillus and Streptococcus thermophilus. The methods used 

in this study was experiment with 5 treatments and 4 replications, if there’s a significantly 

different continued by Duncan's multiple range test. The result showed that whey addition 

level of yoghurt gave highly significant different effect (p≤0,01) on water holding capacity, 

viscosity, protein contents, and total lactic acid bacteria of yoghurt. According to the value 

of water holding capacity, viscosity, protein contents, and total of lactic acid bacteria, it 

can concluded that the addition of 80% whey gave the best result in performance of yogurt 

drink, showed that average of water holding capacity was 57,17 ± 0,81 %, viscosity was 

1,28 ±  3,87 %, protein contents was 4,28  ± 0,05 %, and total of lactic acid bacteria was 

4,42 ±  0,07 cfu/ml. 
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RINGKASAN 
Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Laboratorium Pengolahan Keju dan 

Fisiko Kimia bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang pada bulan Mei sampai Juni 2014. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat penambahan whey yang tepat 

pada pembuatan yoghurt  sebagai bahan tambahan ditinjau dari daya ikat air, viskositas, 

kadar protein dan total bakteri asam laktat. 

Materi penelitian adalah yoghurt  yang terbuat dari bahan-bahan seperti susu segar, 

kultur stater Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan whey sebagai 

bahan tambahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan dalam penelitian yaitu tanpa penambahan whey (P0), 

penambahan whey dengan konsentrasi 20 % (P1); 40 % (P2); 60 % (P3); dan 80 % (P4). 

Variabel yang diamati meliputi daya ikat air, viskositas, kadar protein, dan total bakteri 

asam laktat. Data yang diperoleh dari keempat pengujian tersebut diolah dengan bantuan 

program Microsoft Excel. Data rata-rata yang diperoleh, dilanjutkan dengan analisis 

statistik menggunakan analisis ragam dan kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) apabila terdapat perbedaan pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan whey memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap daya ikat air, viskositas, kadar protein dan 

total bakteri asam laktat yoghurt . Rata-rata daya ikat air pada perlakuan P0, P1, P2, P3, dan 

P4 masing-masing 62,06 ± 1,04 %; 60,57 ± 0,94 %; 59,33 ± 0,63 %; 58,11 ± 0,68 % dan 

57,17 ± 0,81 %. Viskositas 2,54 ±  28,87 P; 1,90 ±  3,30 P; 1,72 ±  4,32 P; 1,52 ±  5,73 P 

dan 1,28 ±  3,87 P. Kadar protein 2,88  ± 0,07 %; 3,39 ± 0,07 %; 3,58 ± 0,03 %; 3,70 ± 

0,02 % dan 4,28 ± 0,05 %. Total bakteri asam laktat 0,85 ±  0,20 cfu/ml; 1,39 ± 0,19 

cfu/ml; 1,95 ±  0.22 cfu/ml; 3,17 ±  0,31 cfu/ml dan 4,42 ±  0,07 cfu/ml.  

Kesimpulan penelitian adalah penambahan whey pada pembuatan yoghurt  

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap daya ikat air, viskositas, kadar protein, 



dan total bakteri asam laktat. Semakin tinggi konsentrasi penambahan whey meningkatkan 

nilai kadar protein, dan total bakteri asam laktat akan tetapi menurunkan daya ikat air dan 

viskositas. Berdasarkan nilai daya ikat air, viskositas, kadar protein, dan total bakteri asam 

laktat yang terbaik ditunjukan oleh penambahan whey sebesar 80% pada perlakuan P4 

dengan nilai rata-rata daya ikat air 58,11 %, viskositas 127,50 cP, kadar protein 4,28 %, 

total bakteri asam laktat 4,42 cfu/ml. Saran untuk penelitian ini adalah sebaiknya 

penggunaan whey cair tidak kurang dari 80 % agar yoghurt yang dihasilkan berkualitas 

baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Produk sektor peternakan dari tahun ke tahun semakin banyak diminati oleh 

masyarakat, baik dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas. 

Minat ini ditandai dengan meningkatnya permintaan konsumen akan produk olahan hasil 

ternak. Salah satu produk olahan hasil ternak yang selalu diminati adalah susu. Susu 

banyak diminati oleh masyarakat karena merupakan suatu bahan pangan alami yang 

memiliki nilai nutrisi lengkap dan dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Meskipun demikian tidak semua orang mau mengkonsumsi susu karena dari segi rasa 

maupun permasalahan pencernaan seperti Lactose Intolerance, oleh karena itu sekarang 

mulai dikembangkan varian produk susu untuk menarik minat masyarakat untuk 

mengkonsumsi. Produk olahan susu saat ini sudah dikenal oleh masyarakat, salah satu 

produk olahan susu yang banyak diminati masyarakat adalah yoghurt. 

Yoghurt adalah salah satu olahan susu yang dibuat melalui proses fermentasi dan 

penambahan starter Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermopilus. Bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermopilus menguraikan laktosa atau gula 

susu menjadi asam laktat yang menyebabkan menjadi asam sehingga menimbulkan rasa 

asam (Wardana, 2012). Susrini (2003) menyatakan bahwa yoghurt mempunyai banyak 

manfaat bagi tubuh antara lain mengatur saluran pencernaan, anti diare, antikanker, 

meningkatkan pertumbuhan, membantu penderita lactose intolerance dan mengatur kadar 

kolesterol dalam darah. 

Berbagai inovasi dilakukan untuk mendapatkan yoghurt dengan kualitas optimum, 

dibeberapa industri pengolahan yoghurt sudah dilakukan inovasi dengan berbagai macam 

bahan tambahan diantaranya air, tepung porang, dan cream nabati. Namun belum ada 

penelitian yang menggunakan whey cair sebagai bahan tambahannya. Whey adalah hasil 

samping industri pembuatan keju dengan kandungan nutrisi tinggi dan dihasilkan dalam 

jumlah besar. Produksi whey di Jawa Timur diperkirakan mencapai 21.000 Liter, namun 

pemanfaatan sampai sekarang belum begitu maksimal, pengolahan whey yang kaya nutrisi 

tersebut terus berkembang untuk meningkatkan daya guna, nilai ekonomis dan daya 

simpannya misalnya menjadi produk antara industri makanan dalam bentuk bubuk. 

Berbagai hasil olahan dalam bentuk bubuk semakin melimpah dengan kandungan nutrisi 

yang tinggi, namun belum banyak dikenal dan dimanfaatkan secara optimal untuk whey 



dalam bentuk cair, sehingga diperlukan diversifikasi menjadi produk yang menarik dan 

digemari.   

Whey merupakan limbah keju yang berupa cairan berwarna kuning kehijauan yang 

diperoleh dari penyaringan dan pengepresan curd selama proses pembuatan keju. Limbah 

whey diseluruh dunia dapat mencapai lebih kurang 118 juta ton/tahun, 66% di Eropa, 25% 

di USA dan 9% tersisa di Negara-negara lain (Yudihapsari, 2009). Menurut spreer (2000) 

whey mengandung air 93-94% , bahan kering 6-6,5% yang terdiri dari laktosa, 4,5-5% , 

total protein 0,8-1,0% , whey protein 0,6-0,65%, asam sitrat 0,1 % dan mineral 0,5-0,7%. 

Menurut Anonymous (2006) jenis protein yang terdapat dalam whey adalah   

laktoglobulin. 

Whey juga mengandung asam amino esensial dan vitamin. Penambahan whey akan 

berpengaruh pada tekstur dan pH yoghurt . sehingga penggunaan whey sebagai bahan 

tambahan dalam pembuatan yoghurt  diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan 

pengembangan teknologi untuk meningkatkan nilai kesukaan terhadap tekstur dan 

viskositas. Pengaruh dan tingkat penambahan whey terhadap viskositas, tekstur, pH, dan 

total bakteri asam laktat belum diketahui sehingga perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penambahan whey terhadap kadar protein, viskositas, daya ikat air, dan total 

bakteri asam laktat pada yoghurt . 

1.2.Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian adalah 

a. Bagaimana pengaruh penambahan whey cair dengan konsentrasi yang berbeda 

terhadap daya ikat air, viskositas, kadar protein dan total bakteri asam laktat 

yoghurt? 

b. Berapa konsentrasi whey cair yang tepat untuk menghasilkan yoghurt berkualitas 

optimum ditinjau dari daya ikat air, viskositas, kadar protein dan total bakteri asam 

laktat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah mengetahui konsentrasi whey cair yang tepat untuk 

menghasilkan yoghurt yang berkualitas optimum ditinjau dari daya ikat air, viskositas, 

kadar protein dan total bakteri asam laktat. 

 

 

 



1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan lebih lanjut dalam 

penggunaan whey cair pada pembuatan yoghurt. 

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan sumber informasi penelitian 

untuk semua pihak yang terkait. 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt merupakan produk yang proses fermentasi atau inkubasi dilakukan dalam 

kemasan kecil sehingga gumpalan susu yang terbentuk tetap utuh dan tidak berubah 

sewaktu akan disimpan dalam pendingin atau sampai siap konsumsi (Sunarlim, 2007). 

Yoghurt  drink merupakan yoghurt yang dibuat berdasarkan cara pembuatan stirred 

yoghurt, tetapi gumpalan yang terbentuk  dihancurkan hingga berupa cairan sebelum 

dikemas (Purba, 2010). Sunarlim (2007) menyatakan bahwa yoghurt rentan mengalami 

kerusakan fisik yang secara tidak langsung akan menurunkan mutu serta kualitasnya. 

Kerusakan fisik pada yoghurt antara lain timbulnya sineresis, tingkat viskositas yang 

rendah serta penurunan terhadap kemampuan daya ikat air pada yogurt.  

Cara untuk mencegah timbulnya kerusakan fisik serta upaya meningkatkan nilai 

kualitas pada yoghurt  melalui penambahan bahan tambahan makanan sebagai penambah 

total padatan yang dapat meningkatkan nilai kualitas dari yoghurt.  Bahan tambahan 

makanan yang cocok serta dapat meningkatkan kualitas yoghurt ]antara lain Carboxy 

methil cellulose (CMC), karagenan, whey protein consentrat (WPC) dan pektin (Sunarlim, 

2007). Jenis-jenis bahan pembentuk gel biasanya merupakan bahan berbasis polisakarida 

atau protein (Sourhaug, 2003).  

 Whey merupakan hasil samping dari pembuatan produk keju yang masih memiliki 

kandungan nutrisi sebesar 30 kkal dan memiliki jenis protein yang sangat berkaitan dengan 

tekstur, viskositas dan kemampuan membentuk gel dalam suatu produk (Zayas, 2010). 

Pengaruh protein whey dalam pertumbuhan bakteri prebiotik dalam susu adalah sebagai 

penyedia sumber nutrien peptida dan asam amino yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

bakteri asam laktat, khususnya bakteri prebiotik (Mc Comas and Gililand, 2003). 

 

 

 

 



1.6 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

Gambar 1. Kerangka Operasional Penelitian 

 

1.7 Hipotesis 

 Penambahan whey cair pada pembuatan yoghurt  memberikan pengaruh positif 

terhadap kualitas yoghurt  ditinjau dari daya ikat air, viskositas, kadar protein, dan total 

bakteri asam laktat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Whey 

 Whey merupakan hasil samping industri keju yang masih banyak mengandung 

asam-asam amino esensial, dengan jenis protein   lagtoglobulin 50 %,  -laktalbumin 

20%, imunoglobulin 10%, Bovine Serum Albumin (BSA) 5%, laktoferin dan 

laktoperosidase serta pepton 2% (Burington, 2002). Whey susu yang diperoleh dari hasil 

samping proses pembuatan keju, berikut merupakan komposisi dari whey.  

Tabel 1. Komposisi kimia whey keju 

Komposisi Jumlah (%) 

Laktosa 4-6 

Protein 7-9 

Senyawa nitrogen terlarut 1,5 

Lipid 1-2 

Garam-garam mineral 6-8 

Berat kering 63-70 

 Sumber Hidayat : (2013) 

 Pengaruh protein whey dalam pertumbuhan bakteri prebiotik dalam susu adalah 

sebagai penyediaan sumber nutrien peptida dan asam amino yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan bakteri asam laktat, khususnya bakteri prebiotik (Mc Comas and Gililand, 

2003). Protein whey sebagai suplemen pada susu fermentasi dapat meningkatkan 

pertumbuhan bakteri probiotik, sehingga mempunyai jumlah bakteri prebiotik yang tinggi 

sumber N dalam bentuk peptida dan asam amino dapat meningkatkan viabilitas sel-sel 

probiotik dalam yoghurt yang dibuat dengan kombinasi Lactobacillus achidophilus, 

Bifidobacterium dan Sthermophilus (Moeerfard, 2008). 

Whey cair merupakan limbah keju yang berupa cairan berwarna kuning kehijauan 

yang diperoleh dari penyaringan dan pengepresan (curd) selama proses pembuatan keju. 

Hasil samping whey diseluruh dunia dapat mencapai lebih kurang 118 juta ton/tahun, 66% 

di Eropa, 25% di USA dan 9% tersisa di negara-negara lain (Yudihapsari, 2009). Menurut 

Spreer (2000) whey mengandung air 93-94 % , bahan kering 0,6-1 % yang terdiri dari 

laktosa, 4,5-5 % , total protein 0,8-1,0 % , whey protein 0,6-0,65 %, asam sitrat 0,1 % dan 

mineral 0,5-0,7 %. Jenis protein yang terdapat dalam whey adalah   laktoglobulin. 



 Beberapa suplemen protein whey yang populer adalah produk yang digunakan 

untuk latihan beban, penurunan berat badan dan keperluan lainnya. Sebagian besar produk 

ini menggunakan whey protein isolat (WPI) yang sudah melalui proses pasteurisasi. Protein 

dan lipid ini mengandung whey isolat protein terdenaturasi. Bubuk yang mengandung 

whey protein isolat mudah untuk diserap tubuh karena whey  dapat dengan cepat larut bila 

dicampur dengan air (Moeerfard, 2008). Whey protein konsentrat (WPC) diproses dari 

whey protein isolate, karena proses isolat alami dan tidak menggunakan pencampuran 

bahan kimia. The Dietary Guidelines for Americans merekomendasikan mengkonsumsi 

makanan yang diproses secara sempurna untuk kesehatan yang lebih baik. Konsentrat 

protein whey dapat mencampur ke cairan dengan penggunaan blender, blender tangan atau 

kawat mengocok. Konsentrat protein whey mengandung sedikit protein per gram 

dibandingkan whey isolat protein, Namun, jumlah protein dalam banyak protein whey 

mengisolasi lipid yang lebih dari kebutuhan sebagian besar pengguna (Lawrence, 2010). 

2.2 Susu 

 Susu segar merupakan bahan makanan yang bergizi tinggi karena mengandung zat-

zat makanan yang lengkap dan seimbang seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral dan 

vitamin yang sangat dibutuhkan oleh manusia (Widodo, 2002). Ditambahkan oleh Saleh 

(2004) bahwa nilai gizi susu merupakan medium yang sangat disukai oleh mikroorganisme 

untuk pertumbuhan dan perkembangannya sehingga dalam waktu yang sangat singkat susu 

menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar.  

Susu steril adalah susu yang mengalami proses pengolahan pada suhu yang relatif 

tinggi dalam waktu singkat atau biasa disebut juga susu ultra high temperature (UHT), 

pengolahan susu segar ini menggunakan pemanasan suhu tinggi (135-145 0C) dalam waktu 

yang relatif singkat 2-5 detik. Proses pemanasan seperti itu selain dapat membunuh seluruh 

mikroba (bakteri pembusuk maupun patogen) dan spora (jamur) juga untuk mencegah 

kerusakan nilai gizi (Sugiarto, 2004). Surono (2004) menyatakan bahwa sterilisasi susu 

adalah proses pengawetan susu yang dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai 

mencapai temperatur di atas titik didih, sehingga bakteri maupun kuman berikut sporanya 

akan mati semua. Pembuatan susu sterilisasi dapat dilakukan dengan : 

a. Sistem UHT yaitu susu dipanaskan sampai suhu 137-140 0C selama 2-5 detik. 

b. Mengemas susu dalam wadah tertutup kemudian memanaskannya pada suhu  

110-1210 C selama 20-45 detik. 

 



2.3 Yoghurt 

Yoghurt adalah salah satu hasil olahan susu dengan cara difermentasi sehingga 

rasanya asam dan manis. Bakteri L. bulgaricus dan S. thermophilus menguraikan laktosa 

atau gula susu menjadi asam laktat yang menyebabkan menjadi asam. Bakteri S. 

thermophillus dan L. bulgaricus akan menghidrolisa gula susu, laktosa, menjadi asam 

laktat sehingga keasaman susu naik disertai dengan penurunan pH yang mengakibatkan 

terkoagulasinya protein susu dan membentuk “curd” yang kompak (Paskov, 2010). Selain 

membentuk asam laktat, hidrolisis laktosa oleh kedua spesies bakteri tersebut dan juga 

metabolisme nitrogen dari hidrolisis protein terutama oleh L. Bulgaricus menghasilkan 

senyawa acetaldehyde yang memberikan aroma khas pada yoghurt. Terbentuknya asam 

laktat menyebabkan yoghurt memiliki rasa asam dan pH antara 3,8-4,6 berbentuk semi 

solid. Yoghurt yang baik memiliki tekstur yang halus, lembut, konsisten, dan tidak ada 

sineresis. Bahan baku dengan komposisi dan formulasi yang tepat serta proses pengolahan 

yang benar dibutuhkan untuk menghasilkan yoghurt dengan tekstur dan konsistensi yang 

baik (Susrini, 2003)  

Yoghurt drink merupakan yoghurt yang dibuat berdasarkan cara pembuatan stirred 

yoghurt, tetapi gumpalan yang terbentuk dihancurkan hingga berupa cairan sebelum 

dikemas (Legowo, 2009). Yoghurt cair bentuknya encer dan dapat diminum karena 

kandungan padatan susunya lebih rendah. Yoghurt cair ini lebih encer dibandingkan susu 

murni. Minuman yoghurt merupakan suatu emulsi ukuran partikel emulsi yang optimum 

adalah 0,5-1,5 mikron dan pada ukuran partikel 5,0-10,0 mikron yoghurt yang dihasilkan 

bersifat kasar (Balqis, 2008). Yoghurt cair tersebut dibuat dengan penambahan air 

sehingga total bahan padat susu yang akan difermentasikan berkisar 8-10 % (Widodo, 

2003). Total bahan padat yoghurt drink tidak lebih dari 11 % (Yildiz, 2010).  

Stirred yoghurt merupakan yoghurt yang dibuat pada tangki fermentor atau wadah 

besar dan setelah inkubasi barulah produk dikemas dalam kemasan kecil, sehingga 

memungkinkan koagulumnya rusak atau pecah sebelum pendinginan dan pengemasan 

selesai (Rahman, 2002). Menurut Early (2000), metode inkubasi pada pembuatan yoghurt 

terdiri dari metode inkubasi waktu pendek dan metode inkubasi waktu panjang. Metode 

inkubasi waktu pendek menggunakan suhu 40-430C selama 2-4 jam sedangkan metode 

inkubasi waktu panjang menggunakan suhu 30-320C selama 10-12 jam. Inkubasi yoghurt 

drink dalam kemasan dan adanya penambahan bahan penstabil mengakibatkan yoghurt 

drink memiliki konsistensi yang keras dengan rata-rata komposisi total solid 14-15,8%, 

protein 5-5,6%, lemak 0,1-0,5%, laktosa 7,3-9,1%, kadar abu 1,1-1,16% (Barrantes, 2004). 



Tabel 2. Kandungan Yoghurt 

Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan 

Penampakan 

Bau 

Rasa 

Konsistensi 

 

  Cairan kental / semi padat  

Normal/khas  

Khas/asam  

Homogen  

Lemak (% b/b)   Maksimum 3,8  

Berat kering tanpa lemak 

(BKTL) (% b/b) 
8,2  

Protein (% b/b) Min 3,5  

Abu (% b/b) Maks 1,0  

Jumlah asam (dihitung 

sebagai laktat) (% b/b) 
0,5-2,0  

Cemaran logam (mg/kg) 

Timbal (Pb) 

Tembaga (Cu) 

Timah (Sn) 

Raksa (Hg) 

Arsen (As) 

 

  Maksimum 0,3  

Maksimum 20  

Maksimum 40  

 Maksimum 0,03  

  Maksimum 0,1  

Cemaran mikroba 

Bakteri koliform (angka 

paling mungkin/ml) 
Eschericia coli (angka 

paling mungkin/ml)  

Salmonella (koloni/100 

ml)  

 

Maksimum 10  

 

< 3  

Negatif  

Sumber : Standard Nasional Indonesia (2002) 

Flavor dan mutu yoghurt banyak berhubungan dengan fermentasi bakteri tertentu. 

S. thermophilus memulai fermentasi laktosa menjadi asam laktat, mengurangi potensial 

redoks produk dengan menghilangkan oksigen dan menyebabkan pengurangan protein 

susu melalui kerja enzim proteolitik. Hal ini menciptakan kondisi yang menguntungkan 

untuk pertumbuhan L. bulgaricus yang mulai berkembang bila pH telah menurun sampai 

4,5. Flavor khas yogurt disebabkan karena asam laktat dan sisa-sisa adrinkaldehida, 

diadrinkil, asam adrinkat dan bahan-bahan mudah menguap lainnya yang dihasilkan oleh 

fermentasi bakteri. L. bulgaricus adalah penyebab utama terbentuknya adrinkaldehid 

(Legowo, 2009). 

Yoghurt drink merupakan yoghurt yang dibuat berdasarkan cara pembuatan stirred 

yoghurt, tetapi gumpalan yang terbentuk dihancurkan hingga berupa cairan sebelum 

dikemas (Karinawatie, 2008). Widodo (2002) menyatakan bahwa yoghurt drink bentuknya 



encer dibandingkan susu murni dan kandungan padatan susunya lebih rendah. Total bahan 

padat susu yang akan difermentasi berkisar 8-10%. Menurut Yildiz (2010) total bahan 

padat yoghurt drink tidak lebih dari 11%. 

Yoghurt dianggap rusak apabila menunjukkan penyimpangan konsistensi serta 

tekstur dari keadaan normal. Bahan yang normal mempunyai konsistensi kental bila 

keadaan menjadi encer maka hal ini merupakan suatu tanda kerusakan. Umumnya 

kerusakan pada produk yoghurt adalah terjadinya penyimpangan pH, bau busuk dan 

timbulnya whey serta adanya gas (Sugiarto, 2000). Kerusakan yang umum terjadi pada 

yoghurt disebabkan oleh kapang dan khamir yang tumbuh pada permukaan, karena adanya 

penambahan bahan-bahan perasa seperti buah-buahan (Early, 2000). 

2.4 Proses Pembuatan Yoghurt 

Pembuatan yoghurt terdirí dari persiapan bahan, persiapan bibit, inokulasi susu 

dengan bibit, fermentasi (inkubasi) dan pendinginan, perlakuan setelah fermentasi 

(penambahan flavor/buah), pendinginan/pembekuan dan pengemasan. Persiapan bahan 

meliputi starter yoghurt dan susu. Proses pembuatan diawali dengan kultur bibit, 

mikroorganisme Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus masing-masing 

dibiakkan dalam susu secara terpisah. Pemanasan susu sebelum ditambahkan bibit 

merupakan suatu tahap yang penting. Pemanasan biasanya dilakukan pada suhu 85 °C 

selama 30 menit (Harjiyanti, 2013).  

Hidayat (2013) menyatakan, tujuan pemanasan adalah untuk mematikan bakteri 

dalam susu yang dapat mengalahkan bakteri inokulan serta untuk menguapkan sebagian air 

agar kekentalan susu sesuai untuk pertumbuhan bibit. Khan and Rehman (2008) 

menjelaskan setelah pemanasan, starter kemudian diinokulasikan pada media susu. Jumlah 

pemberian bibit campuran yaitu L. bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dalam 

jumlah yang sama) biasanya 2 – 5 % dari media susu yang digunakan, inkubasi atau 

fermentasi yoghurt bisa dilakukan pada suhu kamar ataupun suhu 45 °C. Pada suhu lebih 

tinggi aktivitas mikroba akan semakin tinggi juga. Inkubasi pada suhu kamar memerlukan 

waktu 14 sampai 16 jam, pada suhu 32 °C waktu sekitar 11 jam, sedangkan inkubasi pada 

suhu 45 °C hanya memerlukan waktu sekitar 4 – 6 jam. Selama inkubasi, susu mengalami 

penggumpalan yang disebabkan menurunnya pH akibat aktivitas kultur/bibit. Streptococus 

menyebabkan peningkatan pH hingga 5,0 sampai 5,5 selanjutnya pH menurun hingga 3,8 

sampai 4,5 karena adanya aktivitas Lactobacillus. Selain itu selama inkubasi akan 



terbentuk flavour karena terbentuknya beberapa asam hasil metabolisme yaitu: asam laktat, 

asetaldehid, asam asetat dan diasetil (Purba, 2010). 

Pembuatan yoghurt dimulai dengan pemanasan susu yang akan difermentasi pada 

suhu 700 C selama 15-30 detik, kemudidan didinginkan sampai suhu 430 C, diinokulasi 

dengan 2% kultur campuran S. thermophilus dan L. bulgaricus dan dipertahankan pada 

suhu ini selama ± 3 jam hingga tercapai keasaman yang dikehendaki yaitu 0,85-0,90% 

asam laktat dan pH 4,0-4,5. Berdasarkan metode pembuatannya, tipe yohurt dibagi 

menjadi yoghurt drink dan stirred yoghurt (Sunarlim, 2007). Yoghurt dituang ke dalam 

kemasan akhir setelah tahap inokulasi. Pewarna atau flavour ditambahkan ke dalam 

kemasan akhir sebelum susu diinokulasi untuk membantu proses agitasi kemudian 

kemasan akhir akan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Jika pH yang diinginkan sudah 

dicapai, kemasan didinginkan. Koagulum yang dihasilkan kompak dan hasil gel berbentuk 

semi padat, sehingga disebut ‘drink’. Yoghurt drink difermentasi dalam kemasan akhir, 

inkubasi dapat dilakukan dalam waterbath, dalam ruangan dengan suhu terkontrol atau 

melalui heated tunner (Varnam, 2000). 

2.5 Kualitas Yoghurt 

2.5.1 Daya Ikat Air 

Daya ikat air pada pangan didefinisikan sebagai kemampuan struktur tiga dimensi 

protein untuk mengikat air dan menahan molekul air melalui proses adsorpsi/penyerapan. 

Pada yoghurt, daya ikat air tersebut merupakan salah satu bentuk interaksi antar molekul 

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

penting penentu sifat dan fungsi protein sebagai pembentuk gel serta kualitas yoghurt 

(Poedjiadi, 2006). Kemampuan protein untuk mengikat air banyak berpengaruh pada sifat 

fungsional, daya ikat air serta sineresis. Pengikatan air oleh protein dipengaruhi oleh 

konsentrasi protein, pH, kekuatan ionik, suhu, keberadaan komponen lain pada bahan 

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

penyimpanan (Zayas, 2004). 

Produk fermentasi pada umumnya akan mengalami pelepasan molekul air, karena 

adanya denaturasi protein oleh rendahnya nilai pH, sehingga akan menurunkan nilai daya 

ikat air (Ginting, 2005). Kondisi lingkungan yang asam pada kisaran pH isoelektrik 

menyebabkan penurunan muatan ion kasein, akibatnya misel kasein menjadi tidak stabil 

dan teragregasi menjadi asam amino sederhana dan mengendap, sehingga nilai daya ikat 



airnya menurun (Widodo, 2003). Nilai standar daya ikat air untuk yoghurt drink menurut 

SNI adalah kurang dari 60 %. 

2.5.2 Viskositas 

Viskositas atau kekentalan adalah suatu hambatan yang menahan zat cair, secara 

molekuler disebabkan oleh gerakan acak dan gerakan berpindah dari suatu lapisan ke 

lapisan lain dalam zat cair dan resultan dari gerakan-gerakan tersebut menghasilkan 

hambatan (Kusumah, 2000). Sedangkan menurut Barrantes (2000), faktor faktor yang 

mempengaruhi viskositas adalah suhu, konsentrasi larutan, berat molekul larutan, tekanan 

dan bahan pelarut. Peningkatan nilai pH susu akan mengakibatkan nilai viskositas 

meningkat, hal ini disebabkan oleh pembengkakan pada misel kasein. Penurunan viskositas 

pada yogurt dapat disebabkan jumlah bahan padatan yang rendah, kurangnya proses 

pemanasan atau homogenisasi pada susu, terlalu rendah suhu inkubasi yang digunakan, 

rendahnya protease inokulasi bakteri asam laktat pada susu, tidak adanya penambahan 

bahan penstabil, terlalu lama proses pengadukan. 

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 (Sumardikan, 2007). 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 menghasilkan hambatan (Kusumah, 2000). Nilai standar 

viskositas yoghurt drink menurut SNI adalah 170 centipoise. 

2.5.3 Kadar Protein 

Protein merupakan zat makanan yang sangat penting bagi proses kehidupan. 

Protein adalah sekelompok ikatan organik yang tersusun atas atom C, H, O dan N. Atom N 

(Nitrogen) merupakan atom penyusun yang hanya ditemukan pada zat makanan yang lain 

(Barrantes, 2000). Protein didalam sel terdapat sebagai protein metabolik dan protein 

struktural. Protein struktural merupakan bagian integral dari struktur sel dan tidak dapat 

diekstraksi tanpa menyebabkan perpecahan sel tersebut mengalami perubahan bahkan 

mungkin destruksi atau sintesa protein baru (Triyono, 2010). 

Kadar protein didalam air susu rata-rata 3,20 % yang terdiri dari : 2,70 % casein 

(bahan keju, dan 0,50 % albumin. Berarti 26,50 % dari bahan kering air susu adalah 

protein (Saleh, 2004). (Sugiarto, 2005) menambahkan bahwa kandungan dan kualitas 



protein yoghurt dipengaruhi oleh bahan dasar yoghurt dan proses fermentasi. Proses 

fermentasi membuat protein yang ada pada yoghurt lebih mudah dicerna. Bakteri S. 

Thermophillus dan L. Bulgaricus akan menghidrolisa gula susu, laktosa, menjadi asam 

laktat sehingga keasaman susu naik disertai dengan penurunan pH yang mengakibatkan 

terkoagulasinya protein susu dan membentuk curd yang kompak (Sourhaug and Stepaniak 

2000). 

Bakteri asam laktat selain membentuk asam laktat, hidrolisis laktosa oleh kedua 

spesies bakteri tersebut juga memetabolisme nitrogen dari hasil hidrolisis protein terutama 

oleh L. Bulgaricus dan menghasilkan senyawa acetaldehyde yang memberikan aroma khas 

pada yoghurt (Manurung dan Marpaung, 2010). Semakin banyak jumlah mikroba yang 

terdapat di dalam yoghurt maka akan semakin tinggi kandungan proteinnya karena besar 

komponen penyusun mikroba adalah protein. Protein yang terdapat pada yoghurt 

merupakan jumlah total dari protein bahan yang digunakan dan protein bakteri asam laktat 

yang terdapat didalamnya (Balqis, 2008). Nilai standar protein yoghurt drink menurut SNI 

adalah 3 - 3,5 %. 

2.5.4 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Lactobacillus bulgaricus salah satu dari beberapa bakteri yang digunakan untuk 

memproduksi yoghurt. Pertama di identifikasi tahun 1905 oleh doktor asal Bulgaria 

bernama Stamen Grogorov (Albert, 2009). Secara morfologis Lactobacillus bulgaricus 

termasuk gram positif, bakteri ini merupakan bakteri non motule dan tidak berbentuk. 

Bakteri ini mempunyai kebutuhan nutrisi yang komplek, termasuk di dalamnya 

ketersediaan untuk memfermentasi beberapa jenis gula termasuk laktosa. Bakteri tahan 

asam, yang tahan terhadap pH rendah (sekitar 5,4-4,6) agar tumbuh efektif (Sunarlim, 

2007). 

Streptococcus  thermophilus  bersel  bulat,  soliter  atau  berantai,  tak bergerak,  tak  

berspora,  fakultatif  aerob,  gram  positif,  pH  optimum  6,8  dan suhu  optimum  40-500C.  

Bakteri  tersebut  tahan  pada  keasaman  0,85-0,89% (Kumalasari, 2012). Lactobacillus 

bulgaricus berbentuk batang, soliter atau berantai, tak berspora, mikro  aerophil  sampai    

anaerob,  gram  positif,  pH  optimum  6  dan  suhu optimum  400-500C. Bakteri  tersebut  

dapat memproduksi  asam  laktat  sampai 1,2-1,5% ( Karinawatie, 2004). 

Dua mikroorganisme  Lactobacillus  bulgaricus dan  Streptococcus  thermophillus  

tumbuh  bersama-sama  secara  simbiosis adalah  yang  bertanggung  jawab  selama  

fermentasi  asam  laktat  dalam pembuatan  yoghurt.  Dalam  hal  simbiosis  Lactobacillus  



bulgaricus  dapat menghasilkan  glisin  dan  histidin  sebagai  hasil  dari  pemecahan  

protein  yang dapat  menstimulasi  pertumbuhan  Streptococcus  thermophillus (Iwalokun, 

2007). Harjianti (2013) menambahkan, total bakteri dapat dihitung dengan metode cawan. 

Shaker (2000), menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab penurunan viabilitas organisme 

probiotik dalam produk adalah tingkat keasaman, produk asam selama penyimpanan, 

tingkat oksigen dalam produk, penyerapan oksigen melalui proses pengemas, sensitivitas 

terhadap substansi mikroba dan kekurangan nutrisi dalam susu. Nilai standar total bakteri 

asam laktat yoghurt drink menurut SNI adalah 2 – 3,5 cfu/ml. 

  



BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota Wisata Batu untuk proses 

pembuatan yoghurt, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan dan 

Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang untuk proses pengujian yoghurt, pada tanggal 5 – 30 Mei 

2014. 

3.2 Materi Penelitian 

1. Peralatan penelitian adalah: 

a. Peralatan pembuatan yoghurt drink, antara lain: kompor, panci, termometer, kulkas 

1 pintu, tupperware, kertas label, mangkuk, pengaduk, gelas ukur pyrex, dan 

cup/kemasan/gelas. 

b. Peralatan yang digunakan untuk analisis, antara lain:. 

 Uji daya ikat air : tabung centrifuge, centrifuge gerber, timbangan digital 

merk ACIS 

 Uji viskositas : beaker glass merk iwaki pyrex, viskometer merk Brookfield 

DVII+Pro 

 Uji kadar protein : tabung reaksi merk pyrex, tabung kjeldahl, pemanas 

kjeldahl, alat destilasi, buret 50 ml, erlenmeyer 250 ml, spatula, kertas 

timbang, pipet, batu didih. 

 Uji total bakteri asam laktat: cawan petri, labu ukur 100 mL, alat titrasi 

(buret , erlenmeyer dan biuret). 

2. Bahan penelitian adalah: 

a. Bahan pembuatan yoghurt drink, antara lain: susu segar dari KUD Junrejo, kultur 

stater cair dan whey dari Rumah Yoghurt Junrejo. 

b. Bahan uji Protein, antara lain : aquades, katalisator, H2SO4, NaOH. 

c. Bahan uji Total Bakteri Asam Laktat, antara lain: indikator PP, aquades dan NaOH. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 

perlakuan dan 4 ulangan (Steel dan Torrie, 2003). Perlakuan yang dicobakan, yaitu: 

 



P0 = tanpa penambahan whey (kontrol) 

P1 = penambahan  whey sebanyak 20% dari volume susu. 

P2 = penambahan  whey sebanyak 40% dari volume susu. 

P3 = penambahan  whey sebanyak 60% dari volume susu. 

P4 = penambahan  whey sebanyak 80% dari volume susu. 

Tingkat penambahan 20 % pada setiap perlakuan berlandaskan pada pra penelitian 

yang sudah mencoba untuk mengetahui berapa konsentrasi penambahan whey yang tepat 

agar dapat memberikan pengaruh yang optimum. 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah daya ikat air, viskositas, kadar 

protein dan total bakteri asam laktat. Pengujian yoghurt drink dengan penambahan whey 

sebagai berikut: 

1. Pengukuran daya ikat air, prosedur pengujian mengikuti prosedur Imm, Lian 

and Lee (2000) tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian viskositas, prosedur mengikuti prosedur Moeerfard dan Teharani 

(2008) tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian Kadar Protein, prosedur mengikuti Lawrence (2010) tertera pada 

Lampiran 3. 

4. Pengujian Total Bakteri Asam Laktat, prosedur mengikuti Kunaepah (2008) 

tertera pada Lampiran 4. 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dari pengujian daya ikat air, viskositas, kadar protein, dan total 

bakteri asam laktat diolah dengan bantuan program Microsoft Excel. Setelah data rata-rata 

diperoleh, dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan analisis ragam. Apabila 

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

Berganda Duncan (Hanafiah, 2012). 

Pemilihan perlakuan terbaik penambahan whey cair pada yoghurt drink dilakukan 

dengan cara membandingkan masing-masing perlakuan dengan menggunakan indeks 

efektifitas. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai pertimbangan untuk 

pengambilan keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan dengan variabel yang 

digunakan (Susrini, 2003).  



3.7 Prosedur Penelitian 

Pembuatan Yoghurt drink dengan perlakuan penambahan  whey berbeda konsentrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema penelitian pembuatan  yoghurt drink dengan berbagai perlakuan 

penambahan  whey. 

  

Whey dipasteurisasi pada suhu 720 C terlebih dahulu agar enzim renet 

yang terkandung dalam whey dapat terpecah sehingga tidak memisah 

apabila dicampurkan dengan susu segar 

Kemudian dicampurkan susu segar dan dipasteurisasi lagi pada suhu 

72oC sambil diaduk 

Diturunkan suhunya hingga 42oC dengan cara meletakkan pada wadah 

yang berisi air dingin fungsinya untuk mempercepat proses penurunan 

suhu. 

 

Inokulasi kultur stater S. thermophilus, L. acidophilus dan L. 

bulgaricus sebanyak 4 %. 

Inkubasi selama 24 jam dalam suhu kamar dengan suhu ± 270 C 

Yoghurt drink 

 

Pengujian : 

- Daya Ikat Air 

- Viskositas 

- Kadar Protein 

- Total Bakteri Asam 

Laktat 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Pengaruh penambahan whey terhadap daya ikat air, viskositas, kadar protein, dan 

total bakteri asam laktat yoghurt drink ditampilkan dalam Tabel 3. Berdasarkan data pada 

Tabel 1, diketahui bahwa penambahan whey dengan tingkat konsentrasi yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap daya ikat air, 

viskositas, kadar protein, dan total bakteri asam laktat yoghurt drink.  Rata-rata daya ikat 

air, viskositas, kadar protein, dan total bakteri asam laktat pada masing-masing perlakuan 

dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1 % tertera pada Tabel 3. Data analisis 

ragam dan UJBD daya ikat air, viskositas, kadar protein, dan total bakteri asam laktat yang 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 7, 8, 9, dan 10. 

Tabel  3. Rata-rata hasil penelitian pengaruh penambahan whey pada kualitas 

yoghurt. 
Penambahan 

whey 

Rata-rata ± SD   

Daya ikat air 

(%) 

Rata-rata ± SD 

Viskositas (P) 

Rata-rata ± SD 

Kadar protein 

(%) 

Rata-rata ± SD 

total bal (cfu/ml) 

P0 (0 %) 62,06 ± 1,04a 2,54 ±  28,87a 2,88  ± 0,07a 0,80 ±  0,20a 

P1 (20 %) 60,57 ± 0,94b   1,90 ±  3,30ab 3,39 ± 0,07b 1,39 ± 0,19b 

P2 (40 %) 59,33 ± 0,63c   1,72 ±  4,32bc 3,58 ± 0,03c 1,95 ±  0.22c 

P3 (60 %) 58,11 ± 0,68d 1,52 ±  5,73c 3,70 ± 0,02d 3,17 ±  0,31d 

P4 (70 %) 57,17 ± 0,81e 1,28 ±  3,87d 4,28 ± 0,05e 4,42 ±  0,07e 

Keterangan: Notasi yang berbeda dalam kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P ≤ 0,01) 

4.2 Pengaruh penambahan whey terhadap daya ikat air yoghurt drink 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan whey cair 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat  nyata (P ≤ 0,01) terhadap daya ikat air 

yoghurt drink. Perbedaan pengaruh yang sangat nyata terhadap daya ikat air yoghurt 

disebabkan whey cair dapat mencegah terjadinya ikatan hidrogen antara molekul kasein 

dan asam laktat serta menurunkan sifat hidrofilik protein. Febrisiantoso (2012) menyatakan 

bahwa penambahan whey cair dapat menghambat ikatan hidrogen antara molekul kasein 

dan molekul asam laktat apabila komposisi whey cair yang ditambahkan lebih banyak dari 

pada susu, hal ini disebabkan whey cair mengandung kadar air yang sangat tinggi sehingga 

daya ikat air yoghurt drink yang dihasilkan rendah. 

Hasil UJBD 1% pada Tabel 3 menunjukkan bahwa daya ikat air yoghurt drink yang 

dihasilkan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan whey cair pada proses pembuatan yoghurt drink akan mempengaruhi 



nilai daya ikat air. Hal ini disebabkan nilai daya ikat air pada whey cair yang sangat rendah, 

Semakin tinggi konsentrasi penambahan whey pada susu, maka nilai daya ikat air akan 

semakin menurun. 

Hasil rata-rata daya ikat air yoghurt drink pada Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-

rata daya ikat air tetinggi sebesar 62,06 ± 1,04 % pada perlakuan P0 dengan penambahan 

whey terendah (20%), kemudian semakin turun pada perlakuan P2 dan P3 dengan rata-rata 

masing-masing 60,57 ± 0,94 dan 59,33 ± 0,63. Hasil rata-rata daya ikat air terendah 

terdapat pada perlakuan P4 sebesar 57,17 ± 0,81 dengan penambahan whey cair sebanyak 

(80%). Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata daya ikat air yang paling tinggi 

dibandingkan perlakuan P1, P2, P3 dan P4 karena tidak mendapat penambahan whey cair. 

Rata-rata daya ikat air yoghurt drink pada perlakuan P4 memiliki nilai rata-rata yang lebih 

rendah dibandingkan dengan perlakuan P0, P1, P2 dan P3 karena perlakuan P4 memiliki 

tingkat penambahan whey cair yang paling tinggi. 

Pada umumnya produk fermentasi akan mengalami pelepasan molekul air, karena 

adanya denaturasi protein oleh rendahnya nilah pH, sehingga akan menurunkan nilai daya 

ikat air. Kondisi lingkungan yang asam pada kisaran pH isoelektrik menyebabkan 

penurunan muatan ion kasein, akibatnya misel kasein tidak stabil dan teragregasi menjadi 

asam amino sederhana dan mengendap, sehingga nilai daya ikat air menurun, (Harjiyanti 

2013). Hal ini sesuai dengan data penelitian pada Tabel 3 yang menunjukkan penurunan 

daya ikat air, karena whey cair merupakan hasil samping pembuatan keju yang memiliki 

kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga kemampuan protein dalam mengikat 

molekul air bebas lebih tinggi dan meningkat pada setiap perlakuannya. 

Febrisiantoso (2012) menambahkan bahwa kasein yang berada dalam lingkungan 

pH isoelektrik akan membentuk suatu sistem peningkatan molekul air yang lebih lemah 

dibandingkan ketika kasein berada pada lingkungan pH normal. Molekul air tertahan 

didalam fase semi padatan karena adanya ikatan hidrogen antara molekul air dengan grup 

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

4.3 Pengaruh penambahan whey terhadap viskositas yoghurt drink 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan whey cair pada 

pembuatan yoghurt drink dengan konsentrasi berbeda memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap viskositas yoghurt drink. Semakin bertambah 

konsentrasi whey cair yang ditambahkan semakin turun nilai viskositas yoghurt drink, hal 

itu disebabkan whey cair dapat mengurangi total solid pada susu yang digunakan sebagai 



bahan dasar pembuatan yoghurt drink, semakin rendah total solid yang terlarut didalam 

yoghurt maka akan menghasilkan yoghurt dengan kekentalan yang rendah dan 

berpengaruh pada nilai viskositasnya. Berkurangnya nilai total solid disebabkan whey cair 

mengandung kadar air yang sangat tinggi sehingga viskositas yoghurt drink yang 

dihasilkan rendah.  Triyono (2010) menjelaskan semakin rendah kandungan padatan yang 

terlarut di dalam yoghurt maka akan menghasilkan yoghurt dengan kekentalan yang 

semakin rendah. Didukung pula pendapat dari Shaker et al (2000) penurunan jumlah total 

padatan susu akan menurunkan viskositas yoghurt dan berpengaruh nyata pada 

pembentukan gel pada proses fermentasi yoghurt. 

Hasil UJBD 1 % pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai viskositas yoghurt drink 

yang dihasilkan memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan whey cair yang berbeda pada masing-masing perlakuan akan 

mempengaruhi nilai viskositas, semakin tinggi konsentrasi penambahan whey cair dalam 

yoghurt drink nilai viskositas yang dihasilkan semakin turun. Hal ini disebabkan whey 

merupakan hasil samping dari proses pembuatan keju yang berbentuk cair dan memiliki 

kadar air yang sangat tinggi dan kekentalan yang rendah, sehingga viskositas yoghurt yang 

dihasilkan rendah. Sunarlim (2007) menjelaskan selama proses fermentasi berlangsung 

BAL menggunakan bahan kering yang terdapat dalam  susu yaitu karbohidrat untuk diubah 

menjadi asam laktat, timbulnya asam laktat ini yang  menyebabkan adanya denaturasi 

kasein dibuktikan dengan terbentuknya koagulasi sehingga akan menyebabkan perubahan 

viskositas pada sebuah produk yoghurt. Ditambahkan Septiana (2013) bahwa terbentuknya 

asam laktat oleh bakteri asam laktat menyebabkan peningkatan total asam sehingga kasein 

mengalami koagulasi pembentuk gel. Terbentuknya gel menyebabkan tekstur menjadi semi 

pada sehingga viskositasnya naik. 

Hasil rata-rata viskositas yoghurt drink pada Tabel. 3 menunjukkan bahwa rata-rata 

viskositas tertingi sebesar 190,25 ±  3,304 pada perlakuan P1 dengan penambahan whey 

terendah (20%), kemudian semakin turun pada perlakuan P2 dan P3 dengan rata-rata 

masing-masing 172,00 ±  4,320 dan 152,25 ±  5,730. Hasil rata-rata viskositas terendah 

terdapat pada perlakuan P4 sebesar 127,50 ±  3,870 dengan penambahan whey cair tertinggi 

(80%). Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata viskositas yang paling tinggi 

dibandingkan perlakuan P1, P2, P3 dan P4 karena tidak mendapat penambahan whey cair. 

Rata-rata viskositas yoghurt drink pada perlakuan P4 memiliki nilai rata-rata yang lebih 

rendah dibandingkan dengan perlakuan P0, P1, P2 dan P3 karena perlakuan P4 memiliki 

tingkat penambahan whey cair yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-



masing perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata pada nilai rata-rata 

viskositas yoghurt drink. Zayas (2010) menjelaskan masing-masing jenis protein whey 

mempunyai sifat fungsional yang sangat berkaitan dengan tekstur, viskositas dan 

kemampuan membentuk gel suatu produk. Pendapat diatas didukung Septiana (2013), 

pembentukan gel selama pembuatan produk olahan susu pada dasarnya terjadi karena tidak 

stabilnya komplek kasein, gel tersebut bersifat irreversible dan diklasifikasikan menjadi 

beberapa kelompok, diantaranya pembentukan gel akibat asam. Penggumpalan oleh asam 

dikendalikan oleh pH, partikel kasein berada pada titik isoelektris pada pH 4,6 pada pH 

tersebut aktifitas partikel terhadap air menurun sehingga akan terjadi penggendapan protein 

terkoagulasi dan viskositas akan meningkat. 

Novianti (2008) menjelaskan bahwa tekstur yoghurt seharusnya memiliki viskositas 

yang tinggi, kompak dan dan dapat dipindahakan atau dimakan menggunakan sendok. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yoghurt antara lain konsentrasi padatan tanpa 

lemak, lemak susu, bahan tambahan, pencampuran bahan baku, proses pemanasan susu 

dan kultur stater yang digunakan. 

4.4 Pengaruh penambahan whey terhadap kadar protein yoghurt drink 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penambahan whey cair pada 

pembuatan yoghurt drink dengan konsentrasi berbeda memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap kadar protein yoghurt drink. Semakin bertambah 

konsentrasi whey cair yang ditambahakan semakin tinggi nilai protein yoghurt drink, hal 

itu disebabkan whey cair memiliki sisa kandungan protein yang cukup tinggi untuk 

menambah kandungan protein pada yoghurt. Diketahui oleh Zayas (2010) tiga komponen 

utama dalam whey adalah laktosa, protein dan mineral. 

Hasil UJBD 1% pada Tabel 3 menunjukkan bahwa, kadar protein yoghurt drink 

yang dihasilkan memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata. Penambahan whey 

cair dengan konsentrasi berbeda pada masing-masing perlakuan akan mempengaruhi nilai 

protein yoghurt drink, disebabkan whey cair memiliki kadar protein yang cukup tinggi. 

Whey memiliki sisa kandungan protein dari hasil samping pembuatan keju, walaupun  

protein whey memang tidak seluruhnya dapat menggantikan kadar protein dalam susu, 

kadar protein yoghurt sangat ditentukan oleh kualitas bahan dasarnya yaitu susu, semakin 

tinggi protein susu semakin baik kualitas yoghurt yang dihasilkannya (Spreer, 2000).  

Hasil rata-rata kadar protein  yoghurt drink pada Tabel. 3 menunjukkan bahwa rata-

rata kadar protein terendah sebesar 3,39 ± 0,07 pada perlakuan P1 dengan penambahan 



whey cair terendah (20%), kemudian semakin meningkat  pada perlakuan P2, dan P3 

dengan rata-rata masing-masing 3,58 ± 0,03 dan 3,70 ± 0,02. Hasil rata-rata kadar protein 

tertinggi terdapat pada perlakuan P4 sebesar 4,28 ± 0,05 dengan penambahan whey cair 

tertinggi (80%). Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata kadar protein yang lebih rendah 

dibandingkan perlakuan P1, P2, P3 dan P4 karena tidak mendapat penambahan whey cair. 

Rata-rata kadar protein yoghurt drink pada perlakuan P4 memiliki nilai rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan P0, P1, P2 dan P3 karena perlakuan P4 memiliki 

tingkat penambahan whey cair yang paling tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masing-

masing perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata pada nilai rata-rata 

kadar protein yoghurt drink. Karinawatie dkk (2008) menjelaskan kadar protein yoghurt 

drink yang dihasilkan dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya protein dalam susu segar 

sebagai bahan dasar dari yoghurt. Sehingga apabila bahan baku susu yang digunakan 

dalam pembuatan yoghurt drink memiliki kadar protein yang cukup tinggi maka nilai 

protein yang dihasilkan pada produk akhir yoghurt drink otomatis akan meningkat seiring 

penambahan hasil samping yang berupa whey cair. 

4.5 Pengaruh penambahan whey terhadap total bakteri asam laktat yoghurt drink 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan tingkat penambahan whey cair 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap total bakteri asam 

laktat yoghurt drink. Semakin bertambah konsentrasi whey yang ditambahkan semakin 

tinggi total bakteri asam laktat dari yoghurt drink, hal itu disebabkan whey cair memiliki 

kandungan nutrien yang cukup guna pertumbuhan bagi bakteri yang dapat meningkatkan 

total padatan susu yang berarti dapat meningkatkan keasaman yoghurt drink karena lebih 

banyak komponen laktosa yang diubah menjadi asam laktat, hal tersebut yang 

menyebabkan bakteri asam laktat dapat berkembang. Yudihapsari (2009) berpendapat tiga 

komponen utama dalam whey adalah laktosa, protein dan mineral. Laktosa yang 

terkandung dalam whey asam lebih rendah dibanding dengan whey manis karena sebagian 

laktosa dalam susu telah difermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat yang terdapat 

dalam whey manis lebih rendah namun akan meningkat cepat bila tidak segera 

dipasteurisasi atau disimpan dalam suhu dingin. 

Hasil UJBD 1% pada Tabel. 3 menunjukkan bahwa, total bakteri asam laktat 

yoghurt drink yang dihasilkan memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata. 

Penambahan whey cair yang berbeda pada masing-masing perlakuan akan mempengaruhi 

nilai total bakteri asam laktat yoghurt drink, dikarenakan didalam whey cair terdapat 



beberapa kandungan yang mendukung bakteri untuk dapat berkembang , beberapa 

diantaranya adalah protein, laktosa dan mineral. Ketiga komponen tersebut merupakan  

media yang mudah bagi BAL untuk berkembang. (Triyono, 2010) menjelaskan semakin 

tinggi bahan tambahan yang mengandung protein yang ditambahkan, kadar protein 

semakin tinggi begitu juga halnya dengan jumlah asam terutama asam laktat karena protein 

sebagai media penunjang pertumbuhan bakteri asam laktat, apabila sumber nutrisi yang 

dapat dimanfaatkan oleh BAL semakin banyak maka perkembangan BAL semakin 

meningkat dan total asam yang dihasilkan juga semakin meningkat.  

Hasil rata-rata total bakteri asam laktat yoghurt drink pada Tabel. 3 menunjukkan 

bahwa rata-rata total bakteri asam laktat terendah sebesar 1,39 ± 0,19 pada perlakuan P1 

dengan penambahan whey cair terendah (20%), kemudian semakin meningkat pada 

perlakuan P2 dan P3 dengan rata-rata masing-masing 1,95 ± 0.22 dan 1,95 ±  0.22. Hasil 

rata-rata total asam laktat tertinggi terdapat pada perlakuan P4 sebesar 4,42 ±  0,07 dengan 

penambahan whey cair tertinggi (80%). Perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata yang 

lebih rendah dibandingkan perlakuan P1, P2, P3 dan P4 karena tidak mendapat tambahan 

whey cair. Rata-rata total bakteri asam laktat yoghurt drink pada perlakuan 4 memiliki nilai 

rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P0, P1, P2, P3 karena perlakuan 

P4 memiliki tingkat penambahan whey dengan konsentrasi paling tinggi, hal ini 

menunjukkan bahwa masing-masing perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata pada nilai rata-rata total bakteri asam laktat yoghurt drink.  

Sugiarto (2000) menjelaskan bahwa tingkat keasaman yoghurt disebabkan 

pemecahan laktosa oleh bakteri asam laktat, suasana asam pada yoghurt disebabkan adanya 

katabolisme laktosa oleh bakteri asam laktat yang menimbulkan rasa asam pada yoghurt, 

tingkat keasaman dapat mempengaruhi nilai pH yoghurt karena peningkatan jumlah asam 

akan diikuti dengan peningkatan konsentrasi ion hidrogen yang menyebabkan nilai pH 

yoghurt akan mengalami penurunan. 

4.6 Perlakuan Terbaik 

Nilai hasil (Nh) perlakuan terbaik dihitung dari penjumlahan nilai hasil pada tiap 

perlakuan serta dijumlahkan dengan tiap-tiap variabel yang tertera pada lampiran 9. tertera 

pada Tabel 4. Sedangkan untuk hasil perhitungan perlakuan terbaik selengkapnya tertera 

pada Lampiran 9.  

  



 

Tabel 4. Nilai Perlakuan Terbaik  

Perlakuan Nh 

P0 (0 %) 0,14 

P1 (20 %) 0,24 

P2 (40 %) 0,22 

P3 (60 %) 0,23 

P4 (80 %) 0,28 

 

Melalui hasil perhitungan menunjukkan bahwa P4 merupakan perlakuan terbaik 

karena memiliki nilai Nh tertinggi dibandingkan perlakuan lainnya. Perlakuan P4 dalam 

penelitian mampu menghasilkan rata-rata daya ikat air 58,11 %, rata-rata viskositas 127,50 

cP, rata-rata kadar protein 4,28 %, rata-rata total bakteri asam laktat 4,42 cfu/ml. hal ini 

menunjukkan bahwa dengan penggunaan whey cair sebanyak 80 % dari volume susu segar 

akan didapatkan kualitas yoghurt drink yang terbaik. 

 Whey memiliki kandungan protein α laktalbumin (25 %) dan β laktoglbumin (65 

%) jenis protein tersebut yang memiliki sifat fungsional yang sangat berkaitan dengan 

tekstur, viskositas dan kemampuan membentuk gel pada suatu produk (Zayas, 2010). 

Yoghurt drink dikenal dengan jenis yoghurt yang memiliki tekstur yang encer dan nilai 

viskositas yang rendah dibandingkan dengan jenis yoghurt yang lain, semakin rendah nilai 

viskositas maka semakin baik kualitas yoghurt drink tersebut. Sumardikan (2007) 

menjelaskan yoghurt drink merupakan salah satu tipe yoghurt yang memiliki konsistensi 

cair, dimana proses pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah proses inokulasi 

starter. Yoghurt drink berbeda dengan yoghurt stir yang inkubasinya dilakukan setelah 

inokulasi starter kedalam wadah dalam jumlah besar dan memiliki konsistensi agak keras 

dibandingkan yogurt drink. 

 Karinawatie (2008) menjelaskan bahwa nilai total asam yoghurt yang baik adalah 

0,5 % - 1 % dengan pH 3,5 – 4,5. Sugiarto (2004) menjelaskan yoghurt drink adalah 

yoghurt yang proses inkubasinya dilakukan dalam kemasan tertentu dan merupakan 

yoghurt dengan tekstur sangat encer, memiliki warna putih pada umumnya dan beraneka 

rasa. 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Perlakuan optimum ditunjukan oleh penambahan whey cair sebesar 80% dengan 

nilai rata-rata daya ikat air 58,11 %, viskositas 127,50 cP, kadar protein 4,28 %, total 

bakteri asam laktat 4,42 CFU/ml. 

5.2 Saran 

Saran untuk penelitian adalah sebaiknya penggunaan whey protein konsentrat tidak 

kurang dari 80 % agar yoghurt yang dihasilkan berkualitas optimum. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengujian Daya Ikat Air (Imm, Lian and Lee 2000) 

 
 Pada penelitian ini pengujian Daya Ikat Air mengikuti prosedur, yaitu sebagai 

berikut. 
1. Sampel sebanyak 10 gram dimasukan kedalam sentrifuge 

2. Disentrifugasi pada kecepatan 3000 rpm selama 15 menit, suhu sampel 5oC 

3. Cairannya (supernatan) dialirkan (di drain) secara perlahan 

4. Penimbangan berat pellet (gram) 

5. Dihitung daya ikat air dengan rumus 

% Daya ikat air= 
            

            
  100% 

 

 

 

  



Lampiran 2. Prosedur Pengujian Viskositas Yoghurt dengan Viskometer merk 

Elcometer Model 2300 RV (Moeerfard and Tehrani, 2008) 
Langkah langkah pengukuran viskositas pada yoghurt drink : 

1. Spindel L2 dipasang pada lengan spindel 

2. Dimasukkan sampel sebanyak 50ml kedalam wadah 

3. Spindel L2 dimasukkan kedalam sampel yang diuji. 

4. Motor dihidupkan sehingga spindel berputar dengan kecepatan 60 rpm, setelah 

jarum dial menunjukkan angka stabil, motor dimatikan. 

5. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, setiap sampel diukur 5 kal 

kemudian diambil rata-ratanya. 

6. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang sesuai dengan kecepatan dan 

nomor spindel yang dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 

  



Lampiran 3. Prosedur pengujian kadar protein (Nurwantoro dan Mulyani, 2008) 
 

 Pada penelitian Pengujian ini  yaitu sebagai berikut: 
1. Tahap dekstruksi, sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat, sehingga terjadi 

destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi 

CO, CO2 dan H2O. 

2. Tahap destilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH3) dengan 

penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. 

3. Tahap titrasi, penampung destilat digunakan asam khlorida maka sisa asam khorida 

yang bereaksi dengan ammonia dititrasi dengan NaOH standar (0,1 N). 

4. Dihitung dengan rumus %N = × N. NaOH × 14,008 × 100%  



Lampiran 4. Prosedur pengujian total bakteri asam laktat menurut (Kunaepah, 

2008). 

Langkah-langkah perhitungan Total Bakteri Asam Laktat pada yoghurt drink dengan 

penambahan whey adalah sebagai berikut: 

1. Ditandai tabung reaksi 1,2,3 sampai 6 yang berisi 9ml 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 dimasukkan kedalam tabung reaksi 1 sebagai seri pengenceran 101. 

3. Dipindahkan 1 ml sampel dari tabung kedalam tabung 2 sebagai seri pengenceran 

102, dan seterusnya sampai diperoleh seri pengenceran 106. 

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

metode pour plate. 

5. Dituangkan media PCA steril ±15 ml kedalam cawan petri, goyang-goyang secara 

perlahan membentuk angka 8. 

6. Setelah media membeku cawan petri dibalik dan dimasukkan kedalam inkubator 

pada suhu 370C selama 24 jam. 

7. Dihitung jumlah koloni menggunakan Qubec Colony Counter. 

  



Lampiran 5. Metode Perhitungan Analisis Ragam RAL dan Uji Jarak Berganda 

Duncan (Hanafiah, 2012) 

 Analisis Ragam RAL 

- FK   =  
         

 

     
  

- JK Total  =          
 
− FK 

- JK Perlakuan  = 
         

 

 

− FK 

- JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan 

 

 Uji menurut distribusi F untuk menguji pengaruh faktor perlakuan terhadap  

keragaman hasil percobaan.  Secara umum uji F ini adalah: 

 

- derajat bebas perlakuan (db perlakuan)  = h – 1 dan 

derajat bebas galat (db galat)   = (rh – 1) – (h – 1) . 

 

- KT perlakuan =  (JK perlakuan) / db perlakuan 

- KT galat  =  (JK galat) / db galat 

- F hitung = (Sτ)2 / (Sε)2   =  KT perlakuan / KT galat. 

 Di mana;  (Sτ)2 =  ragam data  akibat perlakuan dan  (Sε)2   = akibat non-

perlakuan atau kuadrat tengah galat. 

Keterangan *) :   

- Bila F hitung  < F 5 %  tidak ada perbedaan nyata = non-significant different; H0  

diterima pada taraf uji 5 %. 

- Bila F hitung  > F 5 %  ada perbedaan nyata = significant different; H1 diterima 

pada taraf uji 5 %. 

- Bila F hitung  > F 1 %  ada perbedaan sangat nyata = highly significant different.  

H1 diterima pada taraf uji 1 % 

 

 

 

 

 

 

 Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 



Langkah perhitungan : 

1. Urutkan rata-rata perlakuan (mulai dari yang nilainya terkecil hingga terbesar) 

2. Hitung Jarak nyata terkecil untuk masing-masing rata-rata perlakuan, dengan 

menggunakan rumus :  

JNT (α.5%.1%) = JND ×  
   

 
 

Keterangan: 

JNT : Jarak nyata terkecil 

JND : Jarak nyata Duncan 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

r  : ulangan 

 

  



Lampiran 6. Penentuan Perlakuan Terbaik dengan metode Indeks Efektifitas 

(Degarmo et al., 1984) 
 Metode ini dilakukan berdasarkan prosedur sebagai berikut:  

1. Variabel diurutkan menurut prioritas dan kontribusi terhadap hasil. Memberikan bobot 

nilai pada masing-masing variabel (BV) sesuai kontribusinya dengan angka relatif 0-1.  

2. Bobot ini berbeda tergantung dari kepentingan masing-masing variabel yang hasilnya 

diperoleh sebagai akibat perlakuan.  

3. Bobot normal (BN) ditentukan dari masing-masing variabel dengan membagi bobot 

variabel (BV) dengan jumlah semua bobot variabel. 

 

Rumus: 

Ne (Nilai Efektifitas ) = 
                                

                            
 

Nh (Nilai Hasil) = Ne × Bobot Normal   



Lampiran 7. Kuesioner Responden Penentuan Perlakuan Terbaik 

PETUNJUK UMUM 

 
1. Kuesioner ini merupakan alat bantu pengumpulan data dalam rangka penyusunan tugas akhir  

2. Semua data yang diperoleh melalui pengisian kuesioner ini hanya akan digunakan untuk 

penyelesaian studi dan tidak akan disalahgunakan 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama : ...................................................................  

 

II. KUESIONER 
1. Apa yang saudara ketahui tentang yoghurt? 

………………………………………………… 

2. Menurut saudara variabel mana paling mendukung produk yoghurt (pilih salah satu) 

a. Daya ikat air 

b. Viskositas 

c. Kadar protein 

d. Total bakteri asam laktat 

 

 

III. LEMBAR RESPONDEN 
1. Urutkan berbagai variabel yang menurut saudara memiliki prioritas dan kontribusi terhadap 

produk.  

2. Ditulis dalam bentuk angka 1-4  

Semakin tinggi angka yang ditulis, menunjukkan bahwa variabel tersebut paling prioritas 

dan berkontribusi terhadap produk 
Variabel DIA Viskositas Kadar 

Protein 

Total 

BAL 

Nilai     

 

Keterangan : 1- Tidak Prioritas dan berkontribusi 

 2- Netral 

 3- Prioritas dan berkontribusi 

 4- Sangat prioritas dan berkontribusi 

 

 

Terima kasih atas bantuan waktu yang telah disediakan 

  



 

Lampiran 8. Hasil analisis data daya ikat air yoghurt drink dengan penambahan  

whey (%) 

 

FK  =  
         

     

 
=  

            

  
 =  70.686,46 

JK Total = (62,47)2 + .......+ (57,72)2  – 70.686,46 

 = 70.760,39  –  70.686,46 

 = 73,93 

JK Perlakuan = 
         

 
  –  70.686,46 

 =  70.749 – 70.686,46  

                             = 63,51 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 73,93 – 63,51  = 10,42  

  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 62,47 63,07 60,63 62,08 228,68 62,06   ± 1,04 

P1 61,62 59,34 60,72 60,63 232,33 60,57  ± 0,94 

P2 60,14 58,71 58,99 59,49 237,33 59,33  ± 0,63 

P3 58,14 57,62 57,63 59,07 242,31 58,12  ± 0,68 

P4 57,99 56,34 56,63 57,72 248,25 57,17  ± 0,81 

Total 300,36 295,08 294,60 298,99 1189,03 297,25  ± 4,09 



TABEL ANALISIS  RAGAM 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 63,51 15,87 23,00** 3,06 4,89 

Galat 15 10,42 0,69     

Total 19 73,93       

Keterangan: **F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P≤0,01) 

 

Uji Jarak  Berganda Duncan: 
 

= R ×  
    

 
 

= R × 0,172 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND   4,17 4,37 4,50 4,58 

0,77 JNT 1%   0,70 0,74 0,76 

   

  
Perlakuan Rataan Notasi 

P4 57,17 a 

P3 58,11     b 

P2 59,33 A    c 

P1 60,57 Ab     d 

P0 62,06 abc       e 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 9. Hasil analisis data viskositas yoghurt drink dengan penambahan whey 

(Cp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FK  =  
      

     

 
=  

          

  
 =  642.252,8 

JK Total = (215)2 +.......+ (129)2  – FK 

 = 681.660  – 642.252,8  

 = 39.407,2 

JK Perlakuan = 
         

 
  – 642.252,8 

 =  678.925,5 – 642.252,8 

                            = 36.672,7 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 39.407,2  – 36.672,7  = 2734,5  

 

  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 215 284 254 263 1016 254,00   ± 28,879 

 P1 194 188 192 187 761 190,25   ± 3,304 

 P2 172 178 168 170 688 172,00   ± 4,320 

 P3 145 153 159 152 609 152,25   ± 5,737 

 P4 128 122 131 129 510 127,50   ± 3,873 

 Total 854 925 904 901 3584 896        ± 46,114  



TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 36.672,7 9.168,175 50,291** 3,06 4,89 

Galat 15 2.734,5 182,3     

Total 19 39.407,2       

Keterangan: **F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangatnyata (P≤0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 
 

= R ×  
     

 
 

= R × 6,750 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

30,91 JNT 1% 28,14 29,49 30,37 

   

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 127,500 a 

P3 152,125   ab 

P2 172,000 A  bc 

P1 190,250 Ab  c 

P0 254,000 Abc   d 



Lampiran 10. Hasil analisis data kadar protein yoghurt drink dengan penambahan 

whey (%) 

 

FK  =  
       

     

 
=  

        

  
 =  254,25 

JK Total = (2,90)2 + ......+ (4,33)2  – 254,25 

 = 258,38– 254,25  

= 4,13 

JK Perlakuan = 
        

 
– 254,25 

 = 258,34 – 254,25 

                            = 4,09 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 4,13 – 4,09 = 0,04 

 

  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 2,90 2,88 2,79 2,95 11,52 2,88 ± 0,07 

P1 3,34 3,35 3,38 3,5 13,57 3,39 ± 0,07 

P2 3,58 3,55 3,61 3,59 14,33 3,58 ± 0,03 

P3 3,69 3,7 3,68 3,72 14,79 3,70 ± 0,02 

P4 4,22 4,25 4,30 4,33 17,10 4,28 ± 0,05 

Total 17,73 17,73 17,76 18,09          71,31 17,83 ± 0,23 



TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 4,09 1,0225 393,26** 3,06 4,89 

Galat 15 0,04 0,0026     

Total 19 4,09       

Keterangan: **F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangatnyata (P≤0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 
 

= R ×  
      

 
 

= R × 0,025 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

0,119 JNT 1%      0,104   0,109 0,112 

   

 
Perlakuan Rataan Notasi 

P0 2,28 a 

P1 3,39 A b 

P2 3,58 A    c 

P3 3,70 Ab     d 

P4 4,28 Ab        e 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 11. Hasil analisis data total bakteri asam laktat (BAL) yoghurt drink 

dengan penambahan whey (cfu/ml) 

 

FK  =  
       

     

 
=  

        

  
 =  110,87 

JK Total = (1,02)2 +........+ (4,50)2   -  FK                                      

 = 144,675 – 110,87   

=  33,80 

JK Perlakuan = 
      

 
  –  110,87 

 = 114,01 – 110,87 

                            = 33,14 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

 = 33,80 – 33,14 

                            = 0,66 

  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah     Rata-rata 
U1 U2 U3 U4 

P0 1,02 0,68 0,47 1,02 3,19  
 

0,80   ±  0,20 

P1 1,23 1,58 1,22 1,53 5,56  
 

1,39   ±  0,19 

P2 2,25 1,95 1,81 1,79 7,79  
 

1,95   ±  0,22 

P3 2,78 3,23 3,13 3,54 12,68  
 

3,17   ±  0,31 

P4 4,36 4,45 4,36 4,50 17,67  
 

4,42   ±  0,07 

Total 11,65 11,88 10,99 12,37 46,89  
 

11,72  ± 1,06 



TABEL ANALISIS RAGAM 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 4 33,14 8,285 4142,5** 3,06 4,89 

Galat 15 0,66 0,002     

Total 19                 33,80      

Keterangan: **F hitung> F Tabel 1%, maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangatnyata (P≤0,01) 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

= R ×  
     

 
 

= R × 0,022 

 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

 

Selingan 2 3 4 5 

JND 4,17 4,37 4,50 4,58 

0,100 JNT 1% 0,091 0,096 0,099 

 

    
Perlakuan Rataan Notasi 

P0 0,850 a 

P1 1,390 A b 

P2 1,948 Ab  c 

P3 3,169 ab      d 

P4 4,417 abc       e 



Lampiran 12. Penilain Perlakuan Terbaik 
Responden Daya ikat air Viskositas Kadar protein Total BAL 

1   1 4 2 3 

2 2 4 3 1 

3 1 4 2 3 

4 

5 

1 3 2 4 

2 4 3 1 

Jumlah 7 19 12 12 

Rata-rata 1,4 3,8 2,4 3 

Ranking 4 1 3 2 

 
Variabel B.Variabel B.Normal P0 P1 P2 P3 P4 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Daya ikat 0,37 0,14 1,00 0,14 0,70 0,10 0,44 0,06 0,19 0,03 0,00 0,00 

Viskositas    1 0,38 0,00 0,00 0,50 0,07 0,35 0,05 0,20 0,03 0,00 0,00 

Kadar Prot. 0,63 0,24 0,00 0,00 0,36 0,05 0,50 0,07 0,59 0,08 1,00 0,14 

Total BAL 0,63 0,24 0,00 0,00 0,15 0,02 0,31 0,04 0,65 0,09 1,00 0,14 

Total 2,63 1,00  0,14  0,24  0,22  0,23  0,28 

 

 

 
 


