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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Susu mengandung berbagai nutrisi, diantaranya air 

87,6%, protein 3,3%, lemak 3,8%, laktosa 4,7% dan abu 

0,7%. Beberapa kandugan susu dengan jumlah yang 

rendah seperti vitamin yang larut dalam air dan lemak 

serta enzim-enzim (Sunarlim, 2009). Kandungan protein 

pada susu yang tinggi, menyebabkan mikroba yang 

mudah hidup didalam susu sehingga mengakibatkan 

susu menjadi rusak, oleh karena itu diperlukan 

pencegahan terhadap kerusakan, salah satunya dengan 

teknik pengolahan susu menjadi produk fermentasi. 

Fermentasi merupakan metode pengolahan susu 

yang secara sederhana dan telah dikenal luas oleh 

masyarakat. Teknik fermentasi susu yang sering 

dilakukan yakni dengan mengolah susu segar yang telah 

dipasteurisasi, ditambahkan kultur probiotik seperti 

Streptococus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus 

dengan melakukan pemeraman. Produk fermentasi yang 

dikenal dan dikembangkan oleh masyarakat yakni 

yoghurt, yoghurt memiliki kandungan bakteri probiotik 

yang dapat membantu saluran pencernaan bagi 

konsumen. 

Pembuatan yoghurt umumnya ditambahkan strter 

yang mengandung bakteri Streptococus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus dengan perbandingan yang 
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sama (1:1). Streptococus thermophilus  tumbuh lebih 

cepat dari Lactobacillus bulgaricus. Rasio antara 

Streptococus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus 

menghasilkan sifat dan aroma yoghurt yang paling baik. 

Aktifitas proteolitik Streptococus thermophilus akan 

menghasilkan asam formiat yang dapat merangsang 

pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus 

bulgaricus dapat menghasilkan asam amino glisin dan 

histidin yang dibutuhkan oleh Streptococcus 

thermophilus. 

Yoghurt bisa dijadikan sebagai bahan utama dalam 

pembuatan es krim yoghurt probiotik. Penggunaan tiga 

kultur bakteri S. thermophilus, L. bulgaricus dan 

Bifidobacterium akan meningkatkan nilai gizi dalam 

yoghurt. Bakteri-bakteri asam laktat memiliki banyak 

manfaat bagi kesehatan manusia, diantaranya 

menurunkan resiko terserang penyakit, membantu 

pencernaan, yoghurt juga merupakan solusi bagi 

penderita lactose intolerant, dapat membantu 

mengurangi kolesterol dan mengurangi hipertensi, serta 

mengurangi kemungkinan terserang kanker (Iwalokun 

dan Shittu, 2007). Kultur Bifidibacterium, dapat 

mencegah kolonisasi bakteri patogen pada saluran 

pencernaan, memproduksi asam laktat dan asam asetat, 

yang akan menurunkan pH saluran pencernaan, 

peningkatan berat badan bayi, memproduksi vitamin B, 
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dan menciptakan keseimbangan mikroflora intestinal 

(Meiriza dan Mohammad, 2014).  

S. thermophilus dan L. bulgaricus merupakan kultur 

yang saling berkerjasama pada proses fermentasi susu, 

diawal pertumbuhan S. thermophilus dan L. bulgaricus 

akan menggunakan asam-asam amino bebas yang 

terdapat pada susu, aktivitas proteolitik L. bulgaricus 

akan menghasilkan asam amino histidin dan lisin serta 

peptida yang dibutuhkan oleh S. thermophilus. S. 

thermophilus akan menghasilkan karbondioksida dan 

format yang akan merangsang pertumbuhan L. 

bulgaricus (Siti, 2009). Penggunaan tiga kultur bakteri 

asam laktat diatas pada pembuatan es krim yoghurt akan 

meningkatkan nilai gizi es krim serta kualitas es krim 

ditinjau dari kandungan kultur tersebut. Pembuatan es 

krim dengan susu yang terfermentasi dapat meningkatkan 

daya simpan produk. Pengaruh lama simpan produk akan 

mempengaruhi kualitas kandungan bakteri sehingga akan 

meningkatkan nilai fugsional produk.  

Kultur S. thermophilus, L. bulgaricus dan 

Bifidobacterium akan mengalami peningkatan ketahanan 

hidup atau penurunan ketahanan hidup selama proses 

penyimpanan pada waktu dua minggu. Kultur tunggal 

pada perlakuan es krim diharapkan dapat memberi 

manfaat saat es krim dikonsumsi. Penggunaan berbagai 

macam kultur yang terdiri dari S. thermophilus, L. 

bulgaricus dan Bifidobacterium diharapkan memiliki laju 
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pertumbuhan yang lebih cepat pada proses inkubasi yang 

dimulai pada fase logaritmik awal jam ke 2 dan fase 

logaritmik akhir pada jam ke 18. Kecepatan pertumbuhan 

bakteri asam laktat dapat dipengaruhi oleh kondisi pH, 

kandungan nutrisi, suhu dan kelembaban. Laju 

pertumbuhan S. thermophilus, L. bulgaricus  secara 

berturut-turut yakni 0,06 dan 0,03 generasi/jam. Laju 

pertumbuhan ini tergolong rendah dibandingkan dengan 

beberapa penelitian laju pertumbuhan bakteri asam laktat 

lain yang mampu mencapai nilai 0,14 generasi/jam 

(Miggy dan Fatchiyah, 2013).  

Bakteri asam laktat memiliki komponen dinding 

pelindung dari suhu rendah, dengan penambahan sukrosa 

dari gula atau susu skim saat pembuatan adonan es krim, 

sehingga dapat dijadikan bahan cryoprotektan yang 

berfungsi untuk memperkuat ketahanan sel terhadap 

kondisi pembekuan. Bakteri dapat mati atau dorman 

selama proses penyimpanan, salah satunya dapat 

disebabkan stress saat proses penyimpanan, sehingga 

dengan penambahan sukrosa diharapkan bakteri dapat 

bertahan dan meningkatkan nilai fungsional produk serta 

mendapatakan nilai jual yang tinggi karena kandungan 

dan manfaat produk es krim probiotik oleh campuran 

kultur bakteri asam laktat.  

Ketahanan kultur tunggal dan kultur campuran untuk 

menghasilkan metabolit pada produk es krim perlu di 

analisis kembali, hal ini mengingat es krim yang 
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diproduksi merupakan es krim probitik dengan jumlah 

bakteri asam laktat minimal 10
7
 log10cfu/mL (Septiani, 

Kusrahayu dan Legowo, 2013). Oleh karena itu untuk 

mengetahui viabilitas sel bakteri asam laktat pada produk 

es krim probiotik, yang telah mengalami proses 

penyimpanan atau hardening pada suhu freezer dapat 

dilihat dari nilai uji viskositas, kecepatan meleleh, pH 

dan total bakteri asam laktat. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Bagaimana perbedaan antara pemberian kultur 

campuran dan tunggal yang diberikan pada produk es 

krim probiotik, yang mengalami penyimpanan dua 

minggu terhadap viskositas, pH, total bakteri asam laktat, 

dan kecepatan  meleleh. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Mengetahui perbedaan antara pemberian kultur 

campuran dan tunggal yang terkandung pada produk es 

krim probiotik selama penyimpanan dua minggu ditinjau 

dari viskositas, pH, total bakteri asam laktat, dan 

kecepatan meleleh.  
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan informasi dan masukan lebih 

lanjut dalam pembekuan es krim berbahan 

yoghurt dengan  kultur tunggal dan campuran  

2. Sebagai sarana pembangunan  ilmu  pengetahuan  

untuk semua pihak yang terkait. 
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1.5 Kerangka Pikir  
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1.6  Hipotesis 

Penggunaan berbagai macam kultur pada 

pembuatan es krim probiotik yang mengalami proses 

penyimpanan dua minggu pada suhu freezer 0-(-2)
o
C 

akan menghasilkan viskositas, pH, total bakteri asam 

laktat, kecepatan meleleh yang berbeda pada masing-

masing perlakuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu 

Susu adalah substansi cair yang disekresikan oleh 

kelenjar mammae oleh semua mamalia. Bagian utamanya 

adalah air, lemak, protein, gula, dan abu (Nurzainah dan 

Elsegustri, 2005). Komposisi susu bervariasi tergantung 

bangsa sapi, jumlah dan komposisi pakan yang diberikan, 

waktu laktasi, dan umur sapi. Semua jenis sapi perah 

dengan semua kondisi mempunyai rata-rata sebagai 

berikut: lemak 3,9%; protein 3,4%; laktosa 4,8%; mineral 

0,72%; dan air 87,10%. Susu mengandung zat lain tetapi 

dalam jumlah yang sedikit seperti sitrat, enzim, 

fosfolipid, vitamin A, vitamin B, dan vitamin C 

(Achmad, Nurwantoro dan Mulyani, 2012). 

Kontaminasi bakteri mampu berkembang dengan 

cepat sekali sehingga susu menjadi rusak dan tidak layak 

untuk konsumsi. Upaya untuk memperpanjang daya 

guna, masa simpan, serta meningkatkan nilai ekonomi 

susu, maka diperlukan teknik penanganan dan 

pengolahan. Salah satu upaya pengolahan susu yang 

sangat menunjang adalah fermentasi susu (Afriani, 

2010). Produk susu fermentasi dibedakan berdasarkan 

jenis bakteri asam laktatnya. Bakteri asam laktat akan 

menghidrolisis laktosa yang di dalam susu menjadi 

berbagai macam senyawa karbohidrat lebih sederhana. 
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Proses fermentasi mengakibatkan aktivitas mikroba 

meningkat, penurunan pH, dan peningkatan kadar asam 

dalam produk fermentasi (Haryadi, Nurliana dan Sugito, 

2013).  

 

2.2 Yoghurt 

Yoghurt adalah produk fermentasi susu yang 

mempunyai rasa asam. Rasa asam yang ditimbulkan pada 

produk yoghurt berasal dari fermentasi laktosa oleh 

kelompok Bakteri Asam Laktat (BAL) menjadi asam 

laktat, asetaldehid, asam asetat, dan diasetil yoghurt 

umumnya mengandung paling sedikit 3,25% lemak susu 

dan 8,25% padatan non lemak. Yoghurt dapat dibuat 

rendah lemak (lemak susu 0,5-2,%) atau tanpa lemak 

(lemak susu kurang dari 0,5%) (Dewi, Syarifah, Nida dan 

Isnanda, 2011). Jenis bakteri yang digunakan dalam 

fermentasi yoghurt adalah bakteri asam laktat yang 

berasal dari spesies Lactobacillus, Bifidobacteria dan 

Streptococcus thermophillus. Bakteri-bakteri ini memiliki 

banyak manfaat bagi kesehatan manusia, diantaranya 

adalah menurunkan resiko terserang penyakit, membantu 

pencernaan, yoghurt juga merupakan solusi bagi 

penderita lactose intolerant, dapat membantu 

mengurangi kolesterol dan mengurangi hipertensi, serta 

mengurangi kemungkinan terserang kanker (Iwalokun 

dan Shittu, 2007).    
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Pada awal pertumbuhan L. bulgaricus dan S. 

thermophilus menggunakan asam-asam amino bebas 

yang terdapat pada susu, aktifitas proteolitik L. 

bulgaricus akan menghasilkan asam amino histidin dan 

lisin serta peptida yang dibutuhkan oleh S. thermophilus. 

S. thermophilus akan menghasilkan karbondioksida dan 

format yang akan merangsang pertumbuhan L. 

bulgaricus yang terus berkembang dan menghasilkan 

asam laktat, sehingga pH yoghurt akan semakin rendah 

(Siti, 2009). Fase adaptasi BAL pada awal pertumbuhan 

sangat diperlukan untuk menentukan usia kultur kerja 

setiap bakteri agar bakteri dalam kondisi yang sama, 

yaitu kondisi bakteri akan melakukan pertumbuhan 

secara eksponensial (titik akhir adaptasi). Kondisi ini 

dimaksudkan agar pertumbuhan BAL mencapai jumlah 

maksimal saat kultur starter dicampurkan dengan susu 

sebelum proses fermentasi (Dida, Ikeu dan Sri, 2012). 

2.3 Es Krim 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan 

berbentuk beku yang dibuat dengan cara membekukan 

campuran produk susu, gula, penstabil, pengemulsi dan 

bahan-bahan lainnya yang telah dipasteurisasi dan 

dihomogenisasi untuk memperoleh hasil yang seragam. 

Bahan baku es krim pada umumnya adalah susu sapi, 

karena susu sapi mengandung laktosa yang merupakan 

karbohidrat utama susu sapi (Geovani dan Dian, 2013). 

Es krim merupakan makanan beku yang terbuat dari susu 
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dan produk-produk susu yang ditambahkan dengan 

pemanis, penstabil dan pengemulsi. Campuran dibuat 

dengan cara mengaduk secara cepat pada temperatur 

rendah. Pengadukan dilakukan supaya tidak terbentuk 

kristal es besar (Suharyanto, 2009). 

Lemak susu merupakan bahan yang penting dalam 

pembuatan es krim karena mempengaruhi rasa, tekstur 

dan kecepatan meleleh es krim. Es krim akan semakin 

baik teksturnya dan semakin tahan terhadap pelelehan 

dengan bertambahnya kandungan lemak pada adonan es 

krim (Farida Nuraeni, 2007). Proses pembuatan es krim 

meliputi beberapa tahap penting dalam menghasilkan es 

krim yang baik diantaranya yakni homogenisasi yang 

berfungsi untuk meningkatkan kekentalan adonan. 

Pendinginan berfungsi menghentikan pemanasan 

berlanjut, adonan es krim dialirkan ke bagian pengisian 

dan dikemas. Pengocokan atau pengadukan merupakan 

kunci dalam pembuatan es krim karena selama proses 

pembekuan, adonan harus diguncang-guncang. Proses 

pengguncangan ini mempunyai dua tujuan, yang pertama 

untuk mengecilkan ukuran kristal es yang terbentuk, 

yang kedua dari proses ini agar terjadi pencampuran 

udara ke dalam adonan es krim (Endang, 2011). 

Kandungan lemak dan gula dapat memperbaiki 

tekstur es krim sehingga akan dihasilkan tekstur yang 

creamy dan melty saat berada di mulut sehingga banyak 

disukai. Kandungan lemak yang tinggi yaitu sekitar 8-
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20% dan gula 13-20% merupakan sumber energi terbesar 

pada es krim (Fanny dan Arintina, 2013). Frozen yoghurt 

merupakan yoghurt dengan bentuk fisik seperti es krim, 

sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Proses 

pembuatan frozen yoghurt terdiri dari gabungan antara 

proses pembuatan plain yoghurt dan es krim. Metode 

diawali dengan pencampuran bahan-bahan yaitu plain 

yoghurt, pengemulsi, penstabil, gula dan flavor kemudian 

campuran tersebut dibekukan sambil terus diputar dalam 

wadah es krim(Septiani dan Kusrahayu, 2013). 
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Syarat mutu es krim menurut SNI (Standar Nasional 

Indonesia) Nomor 01-3713-1995 tertera pada Tabel 1. 

Tabel 1. SNI Es Krim . 

 

 

 

Kriteria Uji 
Unit 

Persyaratan 

Penampakan 
- Normal 

Bau 
- Normal 

Rasa 
- Normal 

Lemak % (b/b) Minimal 5,0 

Gula dihitung sebagai sukrosa % (b/b) Minimal 8,0 

Protein 
% (b/b) % b/b Minimal 2,7 

Jumlah padatan % (b/b) % b/b Minimal 34,0 

Bahan tambahan makanan  

- Sesuai dengan SNI 01-

0222-1987 

1. Pewarna tambahan 
 

2. Pemanis buatan 
 

3.Pemantap dan pengemulsi 
 

Cemaran logam 
 

 
Timbal (Pb) 

mg/kg Maksimum 1,0 

Tembaga (Cu) 
 Maksimum 20,0 

Cemaran arsen 
mg/kg Maksimum 0,5 

Cemaran mikroba Koloni/g Maksimum 105 

Angka lempeng total AMP/g <3 

Colifrom  Koloni/25g Negatif  

Salmonella  G Negatif 

Listeria SPP Koloni/25g Negatif 

Sumber: Anonimus (2005) 
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2.4 Bahan Baku Pembuatan Es Krim 

2.4.1 Susu Bubuk Cream  

Full cream berfungsi memberikan aroma susu dan 

mencegah pembentukan kristal es yang terlalu besar. 

Lemak susu adalah unsur penting yang mempengaruhi 

tekstur es krim dengan mekanis menghalangi 

pertumbuhan kristal es (Reni dan Purwadi, 2012).  

Laktosa dari susu skim akan dipecah menjadi glukosa 

dan galaktosa. Kadar gula pereduksi dapat mengalami 

penurunan akibat pemanfaatan gula pereduksi sebagai 

sumber energi untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel 

serta pertumbuhan metabolit oleh bakteri asam laktat 

selama proses fermentasi. Tersedianya sumber gula pada 

proses fermentasi sangat penting dilihat dari fungsi gula 

pereduksi untuk bakteri asam laktat ( Fitri, Joni dan Ruth, 

2008). 

 

2.4.2 Bahan Pemanis  

Gula memiliki sifat dengan menghalangi 

pembentukan kristal es selama pembekuan produk. 

Keadaan ini terjadi karena molekul gula menarik molekul 

air sehingga menggangu pembentukan kristal es 

(Kusbiantoro dan Herawati, 2005). Menurut Reni dan 

Purwadi (2012), gula membantu mencegah pembentukan 

kristal es yang besar, sehingga tekstur yang dihasilkan 

lebih lembut. Penambahan gula pada es krim berfungsi 

untuk menjadikan tekstur es krim lebih baik, 
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meningkatkan kekentalan dan memberi rasa manis pada 

es krim (Endang, 2011). Sukrosa dapat membantu bakteri 

asam laktat untuk bertahan pada kondisi suhu dingin, 

penggunaan freezer dengan sistem pembekuan lambat 

dapat mengakibatkan kerusakan sel. Sukrosa selain 

dikenal sebagai bahan pemanis dapat pula sebagai bahan 

cryoprotektan yang berfungsi memperkuat ketahanan sel 

terhadap kondisi pembekuan serta menjadi pelindung 

bakteri yang aman untuk dikonsumsi (Fitri, Joni dan 

Ruth, 2008). 

 

2.4.3 Bahan Penstabil  

Stabilizer ditambahkan agar mendapatkan viskositas 

fase kontinyu emulsi sehingga meningkatkan stabilitas 

emulsi dengan mencegah pergerakan droplet emulsi. 

Stabilizer adalah bahan tambahan makanan yang 

membantu mempertahankan struktur dari makanan 

tersebut (Suci dan Fatimah, 2013). Bahan penstabil 

berfungsi menjaga air di dalam es krim agar tidak 

membeku besar dan mengurangi kristalisasi es. Bahan 

penstabil dalam formula es krim yang dibuat akan 

memperbaiki tekstur es krim, karena bahan penstabil 

berfungsi menjaga air di dalam es krim agar tidak 

membeku benar dan mengurangi kristalisasi es (Endang, 

2011). Penambahan stabilizer pada es krim bertujuan 

untuk meningkatkan viskositas dan mengurangi 

pertumbuhan kristal es. Stabilizer yang sering digunakan 
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dalam pembuatan es krim adalah gum guar, karagenan, 

karboksimetil selulosa, gum xanthan, dan pati (Tamime, 

2006). 

Konsentrasi bahan penstabil yang terlalu tinggi juga 

dapat menjadikan adonan es krim terlalu kental sehingga 

mengganggu pembentukan kristal-kristal es yang 

homogen saat pembekuan (Kusbiantoro dan Herawati, 

2005). Fungsi dari stabilizer adalah sebagai pengemulsi 

yaitu pengikatan globula yang berasal dari molekul 

lemak, air dan udara, dapatmencegah terbentuknya kristal 

es yang lebih besar, memberikan tekstur yang lembut dan 

mempertahankan pelelehan es krim (Aviani dan Amat, 

2012). Zat penstabil juga bersifat mengentalkan adonan, 

di samping itu zat penstabil dapat membentuk selaput 

yang berukuran mikro untuk mengikat molekul lemak, 

air, dan udara (Geovani dan Dian, 2013) 

 

2.4.4 Bahan Pengemulsi  

Bahan pengemulsi digunakan dalam campuran es 

krim untuk memperbaiki tekstur dari campuran air dan 

lemak. Pemberian bahan pengemulsi pada es krim dapat 

mencegah naiknya krim ke permukaan, ketika adonan es 

krim menggalami proses pengadukan saat pendinginan 

akan merusak membrane protein yang menggelilingi 

globula-globula lemak yang saling mendekat sehingga es 

krim akan naik ke permukaan (Endang, 2011). Bahan 

pengemulsi memiliki fungsi untuk membangun distribusi 
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struktur lemak dan udara sehingga menentukan tekstur 

yang halus serta pelelehan yang baik (Widiantoko, 2012).  

 

2.5 Penyimpanan   

Kristal es dalam yoghurt beku/es krim relatif tidak 

stabil  selama proses penyimpanan beku, dapat berubah 

dalam jumlah, ukuran dan bentuknya, hal ini dinamakan 

rekristalisasi. Rekristalisasi adalah reaksi yang paling 

berpengaruh dalam menentukan baik atau buruknya 

kualitas produk pangan yang dibekukan, rekritalisasi 

terjadi secara natural pada saat suhu konstan, namun 

sejauh ini yang paling umum dipengaruhi oleh fluktuasi 

suhu (Eny dan Radiati,  2007). Menurut Kusbiantoro dan 

Herawati (2005), penyimpanan pada suhu rendah akan 

menekan laju respirasi, laju pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk dan laju kerusakan lainnya.  

Banyuaji dan Endang (2009) menyatakan bahwa 

viabilitas bakteri probiotik pada es krim dapat mengalami 

penurunan karena proses pengadukan dan pembekuan. 

Cahyanti (2011) menyatakan bahwa pertumbuhan 

probiotik selama penyimpanan beku mengalami 

penurunan karena suhu dapat mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri pada umunya.Temperatur yang 

ekstrim dapat menyebabkan inaktivasi enzim-enzim dan 

fungsi struktur sel. Kematian BAL akibat pembekuan 

dapat disebabkan oleh bakteri mengalami stress yaitu 

mengalami kondisi lingkungan yang jauh berbeda dari 
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suhu optimum pertumbuhannya sehingga mempengaruhi 

ketahanan hidupnya. 

Pengaruh lama penyimpanan terhadap viabilitas 

BAL tidak dipengaruhi oleh perbandingan starter yang 

digunakan karena selama masa penyimpanan total BAL 

selalu mengalami penurunan dengan pemberian 

perbandingan starter yang digunakan. Lama simpan 

berpengaruh nyata terhadap keasaman es krim karena 

Semakin lama penyimpanan beku, maka kadar asam 

laktat cenderung menurun. Hal itu disebabkan jumlah 

BAL semakin menurun seiring lama simpan. Selama 

proses penyimpanan bakteri asam laktat akan 

menggalami penurunan rata-rata 1 log (cfu/mL) setiap 10 

hari dalam penyimpanan beku. Penurunan BAL dapat 

dikarenakan terbentuknya Kristal es selama penyimpanan 

beku (Mulyani dan Legowo, 2008). Kristal es akan 

tumbuh sebagai akibat dari faktor-faktor titik pembekuan 

rendah, lambat, pengerasan, waktu penyimpanan lama, 

tinggi dan variabel penyimpanan suhu (Ayu dan Dwi, 

2012). Aktifitas enzim laktase yang ada dalam es krim 

probiotik tidak terhenti pada suhu beku dan tetap 

mengubah laktosa menjadi asam laktat (Stefani, 2008). 

Hidrolisis lemak dapat terjadi karena enzim lipase 

yang dihasilkan oleh bakteri yoghurt. Faktor yang 

mempengaruhi hidrolisis lemak selama penyimpanan 

adalah kandungan lemak dari yoghurt, semakin tinggi 

kandungan lemak yoghurt maka semakin besar 
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kemungkinan lemak untuk terhidrolisis (Tamime dan 

Robinson, 2007). Penurunan kadar laktosa selama 

penyimpanan es krim menunjukkan bahwa 

Bifidobacterium bifidum selama penyimpanan pada suhu 

beku tetap melakukan proses metabolisme. Pemecahan 

laktosa menjadi glukosa dan galaktosa disebabkan oleh 

enzim laktase yang dihasilkan oleh mikroba khususnya 

BAL (Nurwantoro dan Sutaryo, 2009). 

 

2.6 Variable Yang Diamati 

2.6.1 Kecepatan Meleleh  

Penurunan jumlah BAL akan berpengaruh terhadap 

komposisi adonan es krim ataupun produk metabolitnya 

seperti asam laktat, sehingga akan berpengaruh terhadap 

sifat es krim yang lain misalnya waktu pelelehan es krim. 

Rendahnya waktu pelelehan pada es krim terjadi  karena 

perombakan bahan padat yaitu laktosa dan sukrosa oleh 

BAL. Semakin lama penyimpanan beku, waktu pelelehan 

semakin lama karena peranan dari bahan pemanis es 

krim, khususnya laktosa dan sukrosa. Laktosa dapat 

menahan titik beku supaya es krim supaya tidak cepat 

meleleh terutama setelah disimpan pada temperatur 

sangat rendah yaitu     -15
o
 hingga -18

o
C (Mulyani dan 

Legowo, 2008). Peningkatan jumlah total padatan dapat 

menurunkan titik beku adonan sehingga air yang 

terperangkap semakin banyak dan mengurangi mobilitas 

air bebas, sehingga peningkatan jumlah air bebas  yang 
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terperangkap akan menghasilkan es krim yang lambat 

meleleh (Muse dan Hartel, 2004). 

Es krim/yoghurt beku diletakkan pada suhu ruang 

akan mengakibatkan terjadinya dua hal, yaitu melelehnya 

es dan menurunnya stabilitas struktur buih lemak. 

Perlelehan es dipengaruhi oleh suhu ruangan (lebih cepat 

meleleh dalam suhu ruang yang panas) dan rata-rata 

transfer panas (lebih cepat meleleh pada suhu ruangan 

yang panas dan berangin) (Eny dan Radiati, 2007). 

Bahan penstabil apabila didepersikan pada fase cair, 

maka akan mengikat sejumlah besar air dan membentuk 

kerangka gel yang dapat mencegah molekul air bergerak 

bebas dan membentuk selaput yang terbentuk akan 

melindungi komponen es krim dari pengaruh suhu luar 

dan membatasi mobilitas air pada emulsi. Peningkatan 

jumlah air bebas yang terperangkap akan menghasilkan 

es krim yang lambat meleleh (Widiantoko dan Yunianta, 

2014). Flores, Kliptel dan Tobias (1992) menyatakan 

bahwa kualitas es krim yang baik mempunyai lama 

waktu pelelehan sekitar 10–15 menit. 

 

2.6.2 Nilai pH 

pH yoghurt komersial berkisar antara 3,7 sampai 4,3. 

Bakteri S. thermophilus bekerja terlebih dahulu pada 

awal fermentasi dengan menurunkan pH sampai 5,5 yang 

menunjang pertumbuhan bakteri L. bulgaricus, karena S. 

thermophilus melepaskan asam amino dan mendorong 
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asam laktat sehingga menghasilkan pH yang optimal. 

Kedua bakteri ini ditumbuhkan pada suhu 42° C, pada 

awal inkubasi S. thermophillus akan tumbuh lebih dulu 

dan memproduksi asam laktat, asam asetat, asetaldehida 

dan asam format (Rinda dan Radiati, 2012). Semakin 

lama pemeraman yang dilakukan, maka nilai pH set 

yoghurt yang dihasilkan akan semakin menurun. 

Penurunan pH set yoghurt yang lebih stabil dan lebih 

rendah adalah pada persentase P3 (3%) dengan nilai rata-

rata pH 4,36±0,183. Pemberian kultur semakin tinggi 

maka semakin rendah pula nilai pH dari set yoghurt 

(Nuh, 2012). 

Penambahan susu skim pada produk yoghurt dengan 

jumlah yang tinggi akan menurunkan nilai pH yang 

disebabkan karena semakin tinggi kandungan laktosanya 

sehingga menghasilkan asam laktat yang semakin tinggi 

(Septiani, 2013). Lactobacillus bulgaricus dapat 

menghasilkan asam laktat sampai dengan kadar 4%, 

sedangkan Streptococcus thermophilus dapat 

menghasilkan asam laktat dengan kadar berkisar antara 

0,6-1,1%. Asam laktat secara berangsur-angsur 

melarutkan koloidal kalsium, dan menyebabkan 

koagulasi dari kasein pada pH berkisar 4,6-4,7(Henny 

dan Istiawaty, 2008).  

Rup dan Radiati (2013) menyatakan bahwa bakteri 

asam laktat ketika memfermentasi laktosa menjadi asam 

laktat, sehingga dapat menurunkan pH substrat yang 
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menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri asam laktat. 

Selain itu pH pertumbuhan bakteri asam laktat adalah 

4,82-4,39 dan bakteri asam asetat tumbuh pada pH 4,36-

4,28. Menurut Reza, Radiati dan Thohari (2013), 

semakin banyak jumlah starter yoghurt yang digunakan, 

maka semakin banyak laktosa yang dirombak, sehingga 

asam laktat yang dihasilkan semakin banyak. 

Peningkatan asam menyebabkan adanya peningkatan ion 

hidrogen, sehingga pH akan turun, oleh karena itu 

dengan adanya penambahan tiga kultur akan menjadikan 

kondisi pH asam membuat es krim menjadi cenderung 

asam. 

 

2.6.3 Viskositas 

Semakin lama inkubasi maka semakin tinggi 

viskositas yang dihasilkan set yoghurt sebaiknya inkubasi 

dilakukan pada suhu 42
o
C karena suhu tersebut 

merupakan suhu optimal dalam perkembangbiakan kultur 

sehingga nilai viskositas yang didapat semakin lama 

inkubasinya semakin tinggi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi viskositas adalah suhu, konsentrasi 

larutan, berat molekul larutan, tekanan dan bahan pelarut 

(Rinda dan Radiati, 2012). Fadela and Abderrahim 

(2009) menyatakan bahwa viskositas juga dipengaruhi 

oleh kualitas susu, dimana kualitas susu dipengaruhi oleh 

psikologi ternak seperti pakan, bangsa ternak dan 

lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas 
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pada es krim adalah kandungan laktosa pada susu dan 

kandungan protein susu. Menurut Dwiyani (2008), 

penambahan yoghurt probiotik kedalam es krim pada 

suhu 45 ºC juga dapat meningkatkan viskositas. Hal ini 

dikarenakan penambahan yoghurt probiotik akan 

meningkatkan terjadinya perombakan laktosa menjadi 

asam laktat oleh BAL karena suhu tersebut merupakan 

suhu optimum pertumbuhan BAL. Asam laktat yang ada 

menurunkan pH adonan es krim sehingga 

menggumpalkan protein yang terdapat pada adonan es 

krim. Penggumpalan tersebut meningkatkan viskositas 

adonan es krim yoghurt sinbiotik. 

Nathanon (2002) menyatakan bahwa pemanasan 

susu berpengaruh terhadap viskositas yang disebabkan 

oleh adanya ikatan antara kasein dan β-laktoglobulin 

melalui ikatan disulfida, begitu juga laktalbumin akan 

bereaksi dengan β-laktoglobulin. Gumpalan protein yang 

terdapat pada susu dapat menyebabkan viskositas 

meningkat dan disebabkan karena penurunan pH akibat 

timbulnya asam laktat yang meningkatkan keasaman 

pada produk. Nilai viskositas diperoleh dari produk susu 

karena menggumpalnya kasein dengan rendahnya 

keasaman akibat kerja strter bakteri (Ruswita, 2007). 

Hasil penelitian Rozi, Radiati, dan Rosyidi (2013) 

menunjukkan bahwa lama pemeraman dan lama 

penyimpanan berpengaruh terhadap viskositas yoghurt. 

Kekentalan es krim dapat bertambah disebabkan oleh 
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partikel-partikel tersuspensi dalam adonan es krim seperti 

serat, air, dan komponen protein yang berikatan dengan 

bahan-bahan penstabil (Oksilia, Syafutri, dan Lidasari, 

2012). 

 

2.6.4 Bakteri Asam Laktat  

Kultur murni Streptococcus mempunyai jumlah yang 

lebih tinggi dari pada jumlah Lactobacillus. Jumlah 

bakteri Lactobacillus pada kultur campuran sama dengan 

jumlah bakteri Lactobacillus pada kultur murni, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan Lactobacillus 

sangat rendah dan tidak distimulir oleh produk 

metabolisme Streptococcus. Jumlah Streptococcus pada 

kultur campuran lebih rendah dari jumlah Streptococcus 

pada kultur murni, hal ini menunjukkan bahwa 

pertumbuhan Streptococcus pada kultur campuran lebih 

tinggi dari pada kultur murni karena distimulir oleh 

produk metabolis Lactobacillus. Hubungan simbiosis 

antara S. thermophilus dan L. bulgaricus pada kultur 

campuran saling berhubungan, tapi tidak semua jenis 

kultur starter cocok dan dapat tumbuh bersamaan pada 

saat berlangsungnya proses fermentasi (Vinderola and 

Mocchiutti, 2002). Proses fermentasi dapat berjalan 

dengan lebih dari satu kultur, yang tumbuh secara 

bergantian (Afriani, 2010). Streptococcus thermophilus 

mengawali pemecahan  laktosa menjadi glukosa dan 

galaktosa (monosakarida). Lactobacillus bulgaricus 
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memetabolisme sebagian monosakarida tersebut menjadi 

asam laktat. Mekanisme ini dapat terjadi karena 

Streptococcus thermophilus dapat bekerja aktif pada pH 

mendekati netral akan tetapi kemampuannya mensintesis 

asam laktat rendah serta tidak toleran asam, sedangkan 

Lactobacillus bulgaricus kurang aktif pada pH netral 

namun toleran asam dan mampu mensintesis banyak 

asam laktat (Dewi, Syarifah, Nida dan Isnanda, 2011) 

Menurut Hartati dan Balia (2006), produksi asam 

dari Bifidobacterium pada susu dipengaruhi oleh 

ketersediaan peptida dan asam amino bebas susu. 

Persediaan vitamin dan asam amino bebas dalam bentuk 

peptide yang terbatas menyebabkan lambatnya 

perkembangbiakan dan produksi asam dari 

Bifidobacterium, Bifidobacteria sebagai organisme 

anaerob akan sulit tumbuh karena potensial reduksi-

oksidasi dalam susu tidak mencukupi kebutuhannya 

untuk tumbuh optimal, Bifidobacterium berbeda dengan 

species lain karena mempunyai tingkat toleransi yang 

lebih rendah terhadap kondisi aerob. Bifidobacterium 

tidak tahan terhadap asam, pertumbuhan dari 

Bifidobacterium spp. akan melambat setelah pH dibawah 

5,0 (Shah, 2000). Septiani dan Kusrahayu (2013) 

menyatakan bahwa laktosa pada susu, mengakibatkan 

jumlah bakteri pada starter, suhu dan waktu inkubasi 

sangat berpengaruh terhadap kecepatan tumbuh bakteri 

asam laktat. Proses pembekuan juga dapat menjadi 
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penyebab penurunan jumlah bakteri asam laktat. Standar 

internasional untuk minuman probiotik yaitu minimal 10
7
 

cful/mL dengan jumlah konsumsi rata-rata 100 mL per 

hari. 

Streptococcus thermophilus adalah bakteri gram 

positif berbentuk bulat dan umumnya membentuk rantai. 

Bakteri ini termasuk bakteri homofermentatif dan 

thermophilic dengan pH optimum untuk pertumbuhannya 

sekitar 6,5. Rasa yang khas diproduksi oleh bakteri ini 

selama fermentasi susu adalah acetaldehyde. Dihasilkan 

oleh konversi dari asam amino threonine ke dalam 

glycine, acetaldehyde. Bakteri yoghurt dikenal 

kemampuannya untuk menghasilkan exopolysaccharides, 

sesuai dengan hasil yang diinginkan, lembut, struktur dari 

produk fermentasi (Henny dan Istiawaty, 2008). Menurut 

Mulyani dan Legowo (2008), penurunan viabilitas juga 

dapat terjadi karena adanya efek antimikroba dari 

diasetil, asam asetat, dan asam laktat yang muncul di 

dalam produk dan terkadang disebabkan adanya 

bakteriosin. Streptococus thermophilus merupakan 

bagian dari floral normal yang berada pada manusia, 

hewan dan makanan. Sifat Streptococus thermophilus 

yakni anaerob fakultatif, homofermentatif, sebagian besar 

memproduksi L (+) asam laktat, memfermentasi laktosa, 

sukrosa, glukosa dan fruktosa umumnya tidak 

memfermentasi galaktosa, pH akhir kultur antara 4.0-4.5, 

tumbuh pada suhu optimum 40-45
0
C, termotoleran 
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bertahan pada pemanasan selaa 30 menit pada suhu 60
0
C 

(Meiriza, Mohammad, Teti dan Ella, 2014). 

Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri gram positif 

berbentuk batang dan tidak membentuk endospora. 

Lactobacillus bulgaricus akan mengubah laktosa menjadi 

asam laktat. Bakteri ini bersifat thermophilic dan 

homofermentatif, dengan suhu optimum untuk 

pertumbuhannya sekitar 45ºC. Kondisi optimum untuk 

pertumbuhannya adalah sedikit asam atau sekitar pH 5,5 

(Henny dan Istiawaty, 2008). Bakteri asam laktat tidak 

hanya tumbuh lambat pada pH rendah tetapi mungkin 

juga mengalami kerusakan asam dan menurun 

viabilitasnya jika sel bakteri berada pada kondisi pH 

rendah (Chou and Bart, 1999). Pertumbuhan S. 

thermophilus dan L. bulgaricus untuk produksi sel 

diperlukan suhu inkubasi yang dapat menghasilkan sel 

terbanyak yaitu suhu 37 dan 42
0
C. Pola pertumbuhan dan 

pH dapat disimpulkan bahwa akhir fase log atau awal 

stasioner dicapai setelah inkubasi berjalan 8 jam dan fase 

stasioner pada jam ke 10 (Edang, 2011). 

Kemampuan hidup dan berkembangnya 

Bifidobacterium pada es krim ini kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa hal antara lain terakumulasinya 

sisa metabolisme yang mempunyai efek kurang 

menguntungkan bagi Bifidobacterium dan kemampuan 

dalam memanfaatkan sukrosa. Selain laktosa, pemecahan 

laktosa menjadi glukosa dan galaktosa disebabkan oleh 
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enzim laktase yang dihasilkan oleh mikroba khususnya 

BAL (Nurwantoro dan Sutaryo, 2009). Bifidobacteria  

dalam Susu segar sulit melakukan aktivitas dan 

perkembangbiakan jika dibandingkan dengan  starter  

lain,  karena  dalam  kondisi  aerob Bifidobacteria tidak  

dapat  tumbuh  baik  (Hartati, Roostita, dan Gemilang, 

2006) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Laboratarium Fisiko Kimia Bagian  Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pembuatan set yoghurt. Laboratarium keju 

Bagian Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk pembuatan es krim 

probiotik. Laboratorium Fisiko Kimia  Bagian  Teknologi 

Hasil Ternak  Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk uji pH, Bakteri asam laktat, kecepatan 

meleleh. Laboratorium teknologi pertanian Universitas 

Brawijaya Malang untuk uji vikositas. Penelitian 

dilaksanakan Bulan Juni sampai Juli 2014. 

 

3.2.Materi dan Metode Penelitian 

3.2.1.Materi Penelitian 

Materi Penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah susu sapi segar yang berasal dari Koperasi 

Mitra Bhakti Makmur Junrejo Malang. Susu sapi segar di 

pasteurisasi pada suhu 70-71°C selama 15 detik setelah 

susu di pasteurisasi susu di inokulasi dengan penambahan 

kultur yang mengandung S. thermophilus, L. bulgaricus 

serta campuran (S. thermophilus dan L. bulgaricus) dan 

(S. thermophilus, L. bulgaricus dan Bifidobacterium) 
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Pembelian kultur murni dari Institut Pertanian Bogor, 

dengan konsentrasi penambahan masing-masing 3% dari 

total susu. Susu diperam atau diinkubasi pada suhu 

inkubator yang berkisar 42°C selama 24 jam. Set yoghurt 

di campurkan pada bahan adonan es krim, kemudian 

dimasukkan kealat ice cream maker dan es krim 

disimpan pada suhu freezer selama dua minggu. 

 

3.2.2 Bahan Penelitian 

 Bahan penelitian yang dipergunakan pada uji nilai 

pH: alkohol 70%, larutan buffer pH,  untuk uji total 

BAL: MRS Agar, pepton, aquades, pembuatan es krim: 

yoghurt, gula, susu bubuk full cream merek Dancow, 

bahan pengemulsi merk Quick.  

 

3.2.3 Peralatan penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian meliputi, 

peralatan pembuatan yoghurt meliputi: kompor, panci 

besar, panci kecil, sendok sayur, saringan, mangkuk 

besar, timbangan, sendok, corong, botol plastik, 

termometer, isolasi, lilin, gunting, kertas label dan serbet. 

Peralatan pembuatan es krim yoghurt probiotik meliputi: 

mangkuk besar, Mixer,  Ice  Cream  Maker, timbangan, 

spatula, sendok, serbet dan tisu. Peralatan yang 

digunakan untuk analisis Uji BAL: Cawan petri, Beaker 

glass ukuran 1000 mL, Erlemeyer ukuran 1000 mL, 

kertas coklat, Benang kasur,  Autoclaf, lilin (Bunsen), 
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tabung reaksi ukuran 1000 mL, Injeksi, Pipet. Uji pH: pH 

meter merk SCHOTT Instruments, loyang, tisu. Uji 

Vikositas yaitu Brookfield, Rotor. Uji Kecepatan 

Meleleh yakni Cawan petri, stopwatch, Timbangan. 

 

3.2.4 Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratarium yang menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan, 3 ulangan. 

Perlakuan yang dilakukan adalah: 

P1=  Penambahan  S. thermophilus sebanyak 3%  

      (v/v) setelah pasteurisasi 

P2=  Penambahan  L. bulgaricus sebanyak  

     3%(v/v)  setelah pasteurisasi 

P3=  Penambahan  S. thermophilus dan L.  

      bulgaricus sebanyak 3% (v/v) setelah  

pasteurisasi 

P4= Penambahan  S. thermophilus, L. bulgaricus  

dan  Bifidobacteria sebanyak 3%  

(v/v) 

setelah pasteurisasi yang kemudian es krim 

disimpan pada suhu freezer selama  

dua minggu.  

 

 

 

 



33 

 

Tabel 2.Kombinasi perlakuan es krim probiotik. 

 

Kultur 

Ulangan 

U1 U2 U3 

P1 ST ST ST 

P2 LB LB LB 

P3 ST+LB ST+LB ST+LB 

P4 ST+LB+BF ST+LB+BF ST+LB+BF 

 

Tabel 3.Formula es krim probiotik 

Bahan es 

krim % 

         Komposisi  

 P1 P2 P3 P4 

Yoghurt 66,67 1000 1000 1000 1000 

Gula  25,00 375 375 375 375 

Cream 5,000 75 75 75 75 

Quick  3,330 50 50 50 50 

Total bahan 100 1500 1500 1500 1500 

Sumber:Modifikasi Wahyunny, Thohari, dan Radiati 

(2014) 
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3.4.Tahapan Penelitian  

3.4.1.Persiapan Bahan Uji 

Kegiatan yang di lakukan sebelum penelitian dimulai 

adalah persiapan alat dan bahan yang akan di gunakan. 

Kegiatan berikutnya penentuan pengambilan sampel susu 

segar yang akan di gunakan selama penelitian dalam 

pembuatan es krim, pengambila susu segar dari Koperasi 

Mitra Bhakti Makmur “Junrejo” Malang. Pembelian 

kultur murni dari Institut Pertanian Bogor, sebelum 

kultur diinokulasikan dilakukan penyimpanan pada suhu 

refrigerator, sehingga saat pelaksanaan penelitian dapat 

berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terganggu 

karena aspek teknis. 

 

3.4.2.Pasteurisasi Susu 

Susu segar segera dimasukkan ke dalam panci dengan 

jumlah yang diperlukan untuk di pasteurisasi dengan 

suhu 70-71°C selama 15-16 detik diatas kompor dan 

diukur suhunya dengan menggunakan thermometer serta 

menggalami proses pengadukan hingga waktu yang 

ditentukan. 

 

3.4.3.Perlakuan Penambahan Kultur tunggal dan 

campuran 

Susu yang telah di pasteurisasi di masukan ke dalam 

beaker glass ukuran 1000 mL sebanyak 4 buah, masing-

masing susu pasteurisasi yang telah dimasukan ke dalam 
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beaker glass ditambahkan dengan starter kultur sesuai 

dengan perlakuan, sebanyak 3% (v/v). Susu pasteurisasi 

di berikan perlakuan sebagai berikut : 

 

P1 :Penambahan kultur S.thermophilus  

P2 :Penambahan kultur L. bulgaricus  

P3 :Penambahan kultur campuran (S. thermophilus 

dan  L. bulgaricus)  

P4 :Penambahan kultur campuran (S. thermophilus, L. 

bulgaricus dan Bifidobacterium)  

 

3.4.4.Pencampuran Adonan Es Krim 

Yoghurt yang telah diperam selama 24 jam disuhu 

42
o
C yang sesuai perlakuan, dicampur adonan es krim 

dengan mixer meliputi bahan-bahan susu bubuk, quick, 

dan gula dikocok terus hingga 15 menit. Adonan bahan 

es krim dan set yoghurt yang telah tercampur 

dimasukkan ke dalam ice cream maker. Es krim 

probiotik yang sudah jadi kemudian dimasukkan kedalam 

freezer selama dua minggu. 

3.5 Variabel Pengamatan 

3.5.1. Uji Kadar pH ( AOAC, 2005) 

Metode pengukuran kadar pH dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. pH merupakan nilai keasaman  

pH yoghurt akan menurun dari kisaran 6 hingga 7 

menjadi kisaran 4,0 hingga 4,5 sebagai akibat dari 

peningkatan keasaman yoghurt selama proses inkubasi. 
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Metode pengukuran kadar pH meter merupakan cara 

yang paling efektif karena nilai yang terhitung lebih tepat 

dibandingkan hanya menggunakan kertas lakmus (kertas 

pengukur kadar pH). 

 

3.5.2. Viskositas (AOAC, 2005) 

Metode pengukuran viskositas yoghurt dilakukan 

dengan menggunakan viskometer Model DV. Spindel 

dipasang pada lengan spindel No.3, spindel dimasukkan 

ke dalam sampel yang diuji, motor dihidupkan sehingga 

spindel berputar, setelah jarum dial menunjukkan angka 

stabil, motor dimatikan, mencatat angka yang 

ditunjukkan oleh jarum dial, setiap sampel diukur 5 kal 

kemudian diambil rata- ratanya, nilai rata-rata dikalikan 

dengan faktor pengali yang sesuai dengan kecepatan dan 

nomor spindel yang dipakai merupakan nilai kekentalan 

produk yang diuji. 

3.5.3.Total Bakteri Asam Laktat (AOAC, 2005) 

Analisa terhadap total BAL dilakukan dengan cara 

memipet sampel yang telah diencerkan dan disediakan 

secara aseptik dan ditanam sebanyak 1 mL ke dalam 

cawan petri yang sudah steril. MRS Agar dituang ke 

dalam cawan petri lalu dihomogenkan hingga sampel 

merata, setelah beku diinkubasi pada suhu 37°C selama 

24 jam. Koloni yang tumbuh berwarna putih atau 

kekuningan merupakan koloni BAL yang terdapat secara 
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alamiah dan koloni dari kultur starter yang ditambahkan. 

Jumlah koloni per mL dapat dihitung dengan rumus : 

 

∑ koloni/mL = ∑ koloni / cawan x 

  

 

  

3.5.4.Kecepatan Meleleh   

Pengukuran waktu pelelehan dilakukan dengan cara 

menimbang sampel sebanyak 2g kemudian dimasukkan 

ke dalam cup plastik dan ditutup rapat. Lalu disimpan 

dalam freezer selama 2 hari, kemudian sampel 

dikeluarkan dari freezer dan diletakkan dalam tempat 

terbuka (suhu kamar). Pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan stopwatch yang dimulai sejak es krim 

dikeluarkan dari  freezer sampai benar-benar mencair 

atau sudah tidak terdapat kristal es (Hubeis, 1996). 

 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunakan 

program  Microsoft Excel, kemudian dianalisis statistik 

menggunakan analisis ragam (ANOVA). Apabila 

diperoleh hasil  yang berbeda atau signifikan  maka  

dilanjutkan  dengan  Uji  Jarak  Berganda  Duncan  

(UJBD). Model matematika RAL  : 

 

 

                     1 

         Faktor pengenceran 
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Keterangan: 

Yijk= nilai yang diamati 

 J = 1, 2, 3, 4 

I  = nilai tengah populasi 

i= pengaruh perlakuan ke-i  

ijk= pengaruh galat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yijk =  + i + ijk 
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3.7 Batasan Istilah 

1. Es krim probiotik  : Produk pangan beku yang dibuat 

dengan bahan dasar susu dan 

bakteri probiotik yang telah 

ditambhakan.  

2.Bakteri Asam Laktat : Jenis bakteri yang mampu 

memproduksi asam laktat dan 

metabolit yang bersifat anti bakteri 

patogen.  

3.Kecepatan  meleleh  : Pengukuran waktu meleleh es krim 

setelah mengalami pembekuan. 

4.Hardening  : Proses penyimpanan es krim 

didalam freezer sehingga es krim 

mengalami pembekuan. 

5.Dorman  : Keadaan bakteri yang telah tertidur 

sementara dan tidak aktif. 

6.Freezer : Peralatan yang berfungsi untuk 

membekukan es krim untuk jangka 

lama.  

7. Cryoprotektan : zat kimia yang berfungsi untuk 

melindungisel dari terluka akibat 

pembekuan dengan menjaga 

terbentuknya kristal-kristal es yang 

dapat merusak membran sel. 
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3.8 Prosedur Penelitian 

 
Gambar 2.Prosedur pembuatan es krim probiotik. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Es Krim Probiotik 

Es krim probiotik adalah es krim yang mengandung 

bakteri menguntungkan bagi pencernaan manusia. 

Kandungan bakteri asam laktat pada es krim probiotik 

akan dorman atau mati saat proses hardening, sehingga 

perlu dilakukan penelitian yang dapat mengetahui 

viabilitas bakteri asam laktatpada produk es krim. Rata–

rata viskositas, kecepatan meleleh, pH, dan total bakteri 

asam laktat penggunaan kultur campuran dan kultur 

tunggal pada fermentasi es krim yoghurt probiotik 

masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Penampilan es krim probiotik dengan perlakuan kultur 

bakteri dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Es krim 

probiotik  
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Tabel 4.Rata-rata hasil uji viskositas, pH, kecepatan 

meleleh, total bakteri asam laktat. 
Sampel Viskositas 

(cP) 

Ph Kecepatan 

Meleleh 

(Menit/2 g) 

Total BAL    

(log10cfu/mL) 

P1 250±17,32a 4,99±0,03a 10,48±1,25a 3,38± 0,05a 

P2 363,3±15,27b 4,95±0,06b 23,14±1,82a 6,92± 0,01b 

P3 280±10bc 4,65±0,04c 11,23±1,05a 3,19± 0,07c 

P4 110±17,32c 4,79±0,02c 13,07±0,06b 4,09± 0,08d 

Keterangan :Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan pengaruh perbedaan yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap kecepatan meleleh,pH, total  

bakteri asam laktat dan  viskositas. 

 

4.2.Nilai pH Es Krim Probiotik 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ada 

perbedaan nilai pH yang sangat nyata (P≤ 0,01) diantara 

perlakuan kultur tunggal dan campuran dengan 

konsentrasi 3 %.Rata-rata nilai pH es krim probiotik pada 

masing-masing perlakuan tertera pada Tabel 4. Data 

analisis ragam dan UJBD nilai pH es krim probiotik 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 5. 

Nilai rataan pH es krim probiotik terendah yaitu 

pada perlakuan S. thermophilus dan L. bulgaricus sebesar 

4,65. Perlakuan kultur tunggal S. thermophilus memiliki 

nilai pH 4,99 sedangkan L. bulgaricus sebesar 4,95. 

Penambahan kultur tunggal S. thermophilus pada es krim 
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probiotik memiliki nilai pH yang cenderung kurang asam 

jika dibandingkan L. bulgaricus. Nilai pH yang lebih 

tinggi pada kultur tunggal disebabkan karena kerja kultur 

tunggal kurang maksimal dalam memecah laktosa susu 

jika dibandingkan kultur campuran. Penambahan kultur 

campuran, akan meningkatkan kandungan bakteri asam 

laktat yang tinggi, sehingga nilai pH turun dan es krim 

menjadi asam. 

Perlakuan kultur campuran S. thermophilus dan L. 

bulgaricus pada es krim probiotik memiliki nilai pH 

lebih asam jika dibandingkan kultur campuran perlakuan 

L. bulgaricus, S. thermophilus dan Bifidobacterium. Nilai 

pH yang lebih rendah dikarenakan kultur campuran S. 

thermophilus dan L. bulgaricus pada dasarnya telah 

memiliki sifat saling bersimbiosis dalam memecah 

laktosa susu saat proses inkubasi berlangsung, sehingga 

dapat meningkatkan kandungan bakteri asam laktat dan 

menciptakan suasana asam. L. bulgaricus dapat 

menghasilkan asam laktat sampai dengan kadar 4%, 

sedangkan S. thermophilus dapat menghasilkan asam 

laktat dengan kadar berkisar antara 0,6-1,1%. Kerja 

bakteri S. thermophilus harus mengalami stimulasi 

terlebih dahulu dari L. bulgaricus (Heny, 2008). 

Es krim probiotik pada perlakuan kultur campuran S. 

thermophilus, L. bulgaricus dan Bifidobacterium 

memiliki nilai pH lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

perlakuan S. thermophilus, L. bulgaricus hal ini 
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disebabkan penambahan kultur Bifidobacterium kurang 

dalam memecah laktosa susu. Hartati dan Balia (2006) 

menyatakan bahwa produksi asam dari Bifidobacterium 

pada susu dipengaruhi oleh ketersediaan peptida dan 

asam amino bebas susu. Persediaan vitamin serta asam 

amino bebas dalam bentuk peptida yang terbatas, 

menyebabkan lambatnya perkembangbiaka ataupun 

produksi asam dari Bifidobacterium. Bifidobacteria 

sebagai organisme anaerob akan sulit tumbuh karena 

potensial reduksi-oksidasi dalam susu tidak mencukupi 

kebutuhannya untuk tumbuh optimal. Bifidobacterium 

tidak tahan terhadap kondisi asam, sehingga 

pertumbuhan dari Bifidobacterium spp akan melambat 

setalah pH dibawah 5,0 (Shah, 2000). 

Bakteri S. thermophilus bekerja terlebih dahulu pada 

awal fermentasi dengan menurunkan pH sampai 5,5 yang 

menunjang pertumbuhan bakteri L. bulgaricus, karena S. 

thermophilus melepaskan asam amino dan mendorong 

asam laktat sehingga menghasilkan pH yang optimal 

(Rinda dan Radiati, 2012). Hal lain yang mempengaruhi 

pH es krim probiotik adalah bahan tambahan dalam 

pembuatan es krim seperti stabilizer, full cream dan gula. 

Penambahan susu skim pada produk yoghurt dengan 

jumlah yang tinggi akan menurunkan nilai pH, yang 

disebabkan semakin tinggi kandungan laktosanya, 

sehingga menghasilkan asam laktat yang semakin tinggi 

(Septiani, 2013). Lama simpan berpengaruh nyata 
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terhadap keasaman es krim karena semakin lama 

penyimpanan beku, maka kadar asam laktat cenderung 

menurun. Hal itu disebabkan jumlah bakteri asam laktat 

semakin menurun seiring lama simpan es krim probiotik 

(Mulyani dan Legowo, 2008). 

 

4.2 Kecepatan Meleleh Es krim  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ada 

perbedaan nilai kecepatan meleleh yang sangat nyata (P≤ 

0,01) diantara perlakuan kultur tunggal dan campuran 

dengan konsentrasi 3 %. Rata-rata nilai kecepatan 

meleleh es krim probiotik pada masing-masing perlakuan 

tertera pada Tabel 4. Data analisis ragam dan UJBD 

kecepatan meleleh es krim probiotik selengkapnya 

terdapat pada Lampiran 6.  

Nilai rata-rata kecepatan meleleh dengan perlakuan 

kultur campuran dan kultur tunggal berkisar 10,48 

menit/2 g sampai 23,14 menit/2 g. Perbedaan yang sangat 

nyata terhadap kecepatan meleleh es krim probiotik 

disebabkan penambahan konsentrasi laktosa dan sukrosa 

dari gula dan susu  full cream serta lama penyimpanan 

beku pada freezer selama dua minggu, yang dapat 

mempertahankan kecepatan meleleh. Rata-rata kecepatan 

meleleh pada kultur campuran memiliki nilai yang cukup 

tinggi (tidak mudah meleleh) jika dibandingkan pada 

kultur tunggal perlakuan S. thermophilus. Kecepatan 

meleleh tertinggi diperoleh dari kultur tunggal L. 
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bulgaricus sebesar 23,14 Menit/2 g. Rata-rata nilai 

terendah diperoleh pada perlakuan kultur tunggal S. 

thermophilus sebesar 10,48 Menit/2 g.  

Berdasarkan Mulyani (2008), laktosa susu dapat 

menahan aktivitas titik beku pada es krim selama terjadi 

penyimpanan,selain itu laktosa dapat menahan titik beku 

es krim agar tidak cepat meleleh. Standar waktu 

pelelehan es krim yang baik menurut Flores, Kliptel dan 

Tobias (1992), kualitas es krim yang baik mempunyai 

lama waktu pelelehan sekitar 10–15 menit. Kecepatan 

meleleh pada penelitian ini telah memenuhi standar yakni 

lebih dari 10 menit/2 g. Mulyani dan Legowo (2008), 

semakin lama penyimpanan beku, waktu pelelehan 

semakin lama karena peranan dari bahan pemanis es 

krim, khususnya laktosa dan sukrosa. Es krim probiotik 

yang ditambahkan bahan penstabil dapat menjaga sifat 

cepat meleleh. Fungsi dari stabilizer adalah  sebagai 

pengemulsi yaitu pengikatan globula yang berasal dari 

molekul lemak, air dan udara, dengan demikian dapat 

mencegah terbentuknya kristal es yang lebih besar, 

memberikan tekstur yang lembut dan mempertahankan 

pelelehan es krim (Aviani dan Amat, 2012).  

 

4.3 Viskositas Es Krim Probiotik  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ada 

perbedaan nilai viskositas yang sangat nyata (P≤0,01) 

diantara perlakuan kultur tunggal dan campuran dengan 
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konsentrasi 3 %. Rata-rata nilai viskositas es krim 

probiotik pada masing-masing perlakuan tertera pada 

Tabel 4. Data analisis ragam dan UJBD viskositas es 

krim probiotik selengkapnya terdapat di Lampiran 7.  

Nilai rata-rata viskositas es krim probiotik pada 

perlakuan kultur  tunggal S. thermophilus sebesar 250,  L. 

bulgaricus sebesar 363,3, kultur campuran S. 

thermophilus dan L. bulgaricus sebesar 280, S. 

thermophilus, L. bulgaricus dan Bifidobacterium sebesar 

110. Nilai viskositas yang rendah menunjukkan bahwa 

kultur campuran dari ketiga bakteri saling berkompetisi 

pada masa inkubasi sehingga bakteri kurang mampu 

untuk mendegradasi polisakarida. Faktor lain yang dapat 

mempenggaruhi viskositas yakni penambahan bahan 

penstabil pada adonan es krim dan lama pemeraman serta 

penyimpanan yoghurt. Lama pemeraman pada penelitian 

ini 24 jam pada suhu inkubator 42
0
C, yang dapat 

meningkatkan nilai vsikositas yoghurt karena kerja dari 

bakteri asam laktat dalam memecah laktosa susu semakin 

lama. Hal ini sesuai dengan pendapat Rinda, Radati dan 

Djalal (2012) inkubasi pada suhu 42
0
C merupakan suhu 

optimal dalam perkembangbiakan kultur sehingga nilai 

viskositas yang didapat semakin  lama inkubasinya 

semakin tinggi. 

Kultur campuran S. thermophilus dan L. Bulgaricus 

memiliki nilai viskositas lebih tinggi dibandingkan 

denganperlakuan S. thermophilus, L. bulgaricus dan 
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Bifidobacterium, hal ini disebabkan kedua kultur 

memiliki sifat yang bersimbiosisi sehingga akan 

bekerjasama dalam mendegradasi polisakarida, laktosa 

susu, dan mengurai bahan stabilizer. Geovani dan Dian 

(2013) menyatakan bahwa zat penstabil juga bersifat 

mengentalkan adonan, di samping itu zat penstabil dapat 

membentuk selaput yang berukuran mikro untuk 

mengikat molekul lemak, air, dan udara.  

Es krim probiotik pada perlakuan kultur tunggal L. 

bulgaricus memiliki viskositas lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kultur tunggal S. thermophilus. Ria 

(2008) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi viskositas pada es krim yakni kandungan 

laktosa pada susu dan kandungan protein susu serta 

penambahan stabilizer. Penambahan stabilizer pada 

bahan es krim menjadi faktor kekentalan es krim 

probiotik, karena kemampuan bakteri pada yoghurt 

dalam mengurai stabilizer serta gula dari bahan es krim 

menjadikan produk memiliki nilai viskositas yang tinggi 

atau rendah. Peningkatan viskositas juga dapat 

diakibatkan oleh peningkatan kadar gula. Ruswita (2007) 

menyatakan bahwa gumpalan protein yang terdapat pada 

susu dapat meningkatkan viskositas, yang disebabkan 

penurunan pH, akibat meningkatnya asam laktat dan nilai 

asam pada produk. Nilai viskositas yang diperoleh 

disebabkan penggumpalan  kasein yang diikuti 

rendahnya keasaman akibat kerja starter bakteri. Faktor 
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penyimpanan es krim pada suhu freezer selama dua 

minggu dapat meningkatkan nilai viskositas produk,  

karena adanya kristal es pada produk akan membuat es 

krim menjadi keras atau padat. Rozi, Radiati, dan Rosyidi 

(2013) menyatkan bahwa lama pemeraman dan lama 

penyimpanan berpengaruh terhadap viskositas yoghurt. 

 

4.4 Bakteri Asam Laktat Es Krim Probiotik  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ada 

perbedaan total bakteri asam laktat yang sangat nyata (P≤ 

0,01) diantara perlakuan kultur tunggal dan campuran 

dengan konsentrasi 3 %. Rata-rata nilai total bakteri asam 

laktat es krim probiotik pada masing-masing perlakuan 

tertera pada Tabel 4. Data analisis ragam dan UJBD 

bakteri asam laktat es krim probiotik selengkapnya 

terdapat di Lampiran 8.  

Perbedaan yang sangat nyata terhadap total bakteri 

asam laktat disebabkan hidorlisis lemak susu oleh kultur 

tunggal dan kultur campuran. Lemak susu akan 

mengalami proses hidrolisis oleh bakteri asam laktat 

serta dapat meningkatkan jumlah bakteri. Hidrolisis 

lemak selama penyimpanan es krim probiotik akan 

mempengaruhi kandungan lemak yoghurt, semakin tinggi 

lemak yoghurt maka akan meningkatkan jumlah bakteri 

pada produk es krim probiotik. Es krim probiotik 

memiliki nilai rata-rata total bakteri asam laktat pada 
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perlakuan kultur campuran dan kultur tunggal berkisar 

3,38 log10cfu/mL sampai 6,92 log10cfu/mL. 

Kultur campuran  Bifidobacterium, S. thermophilus 

dan L. bulgaricus memiliki nilai total bakteri yang paling 

rendah jika dibandingkan dengan perlakuan yang lain. 

Hal ini karena selama penyimpanan es krim, bakteri asam 

laktat saling mempertahankan diri masing-masing, 

sehingga terjadi kompetisi dalam memecah laktosa dan 

lemak susu. Viabilitas  bakteri Bifidobacterium, S. 

thermophilus dan L. bulgaricus pada es krim dapat 

disebabkan karena konsentrasi penambahan kultur pada 

susu lebih rendah yakni untuk masing-masing kultur 

sebesar 1%. Viabilitas bakteri asam laktat untuk hidup 

dalam produk es krim dengan penyimpanan suhu  

freezer, dapat  bertahan dengan bantuan gula, protein dan 

lemak pada susu serta bahan tambahan es krim. 

Nurwantoro (2009) menyatakan bahwa kemampuan 

hidup dan berkembangnya Bifidobacterium pada es krim 

disebabkan oleh tingginya populasi Bifidobacterium pada 

starter yang digunakan dan tingginya kandungan total 

bahan padat pada adonan es krim seperti kandungan gula, 

protein dan lemak yang memberikan perlindungan pada 

Bifidobacterium terhadap pengaruh penyimpanan pada 

suhu beku.  

Hidrolisis lemak dapat terjadi karena enzim lipase 

dihasilkan oleh bakteri yoghurt. Semakin tinggi 

kandungan lemak yoghurt maka semakin besar 
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kemungkinan lemak untuk terhidrolisis sehingga 

peningkatan kadar lemak akibat meningkatnya jumlah 

bakteri (Tamime, 2007). Nurwantoro (2009) menyatakan 

bahwa kemampuan hidup dan berkembangnya 

Bifidobacterium pada es krim disebabkan oleh tingginya 

populasi Bifidobacterium pada starter yang digunakan 

dan tingginya kandungan total bahan padat pada adonan 

es krim seperti kandungan gula, protein dan lemak yang 

memberikan perlindungan pada Bifidobacterium terhadap 

pengaruh penyimpanan suhu beku.  

Cahyanti (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan 

probiotik selama penyimpanan beku mengalami 

penurunan karena suhu dapat mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri. Suhu freezer yang ekstrim 

menyebabkan sel-sel bakteri inaktivasi sehingga bakteri 

mengalami setres, dorman ataupun mati. Mulyani (2008),  

semakin lama penyimpanan beku, maka kadar asam 

laktat cenderung menurun. Ketahanan bakteri asam laktat 

dalam mempertahankan hidup selama proses 

penyimpanan juga dipenggaruhi oleh kemampuan bakteri 

untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan laktosa susu 

menjadi asam laktat, apabila kadar asam laktat menurun 

maka kemampuan hidup bakteri akan turun.  

Kerusakan bakteri asam laktat pada es krim probiotik 

disebabkan banyaknya kristal es yang tumbuh selama 

proses penyimpanan dan bakteri yang mampu bertahan 

dengan perlindungan lemak, gula, dan laktosa susu pada 
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es krim akan mampu tumbuh serta hidup. Sukrosa 

memiliki sifat cryoprotektan yang berfungsi untuk 

melindungi bakteri asam laktat dari suhu dingin dengan 

cara pembekuan lambat pada es krim probiotik (Fitri, 

Joni dan Ruth, 2008). Selama proses fermentasi bakteri 

asam laktat memecah dan menggunakan sukrosa pada 

gula serta susu skim, sehingga bakteri masih dapat 

bertahan hidup saat proses pendinginan dan 

memanfaatkan sukrosa dengan baik.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Ada perbedaan viskositas, nilai pH, total bakteri 

asam laktat, dan kecepatan meleleh antara perlakuan 

kultur campuran dan kultur tunggal es krim probiotik, 

nilai viskositas terbesar diperoleh pada perlakuan kultur 

tunggal L. bulgaricus sebesar 363,3 cP. Nilai pH terasam 

pada perlakuan kultur campuran S. thermophilus dan L. 

bulgaricus sebesar 4,65. Nilai kecepatan meleleh yang 

paling lama pada es krim probiotik pada perlakuan kultur 

tunggal L.bulgaricus sebesar 23,14 menit/2 g. Nilai total 

bakteri asam laktat es krim tertinggi diperoleh pada 

perlakuan kultur tunggal L. bulgaricus sebesar 6,92 

log10cfu/mL. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

penggunaan kultur tunggal dan campuran pada es krim 

probiotik dengan lama simpan dua minggu disarankan 

menggunakan kultur tunggal L. bulgaricus pada produk 

karena dapat meningkatkan viskositas, total bakteri asam 

laktat dan kecepatan meleleh. Perlu dilakukan penelitian 

dengan lama simpan lebih dari dua minggu sehingga 

mengetahui viabilitas bakteri asam laktat, viskositas,  

kecepatan meleleh dan pH. 
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Lampiran 1. Pengujian pH dengan menggunakan pH 

meter Schott gerade  (AOAC, 2005) 

 

1. pH meter di kalibrasi pada suhu ruang yaitu 28°C 

dengan memasukkan elektrode pH meter dalam 

larutan buffer pH 7. 

2. Knop diatur dengan angka monitor yang tercantum 

pada pH meter menunjukkan pH 7. 

3. Kemudiaan elektrode dibilas dengan aquades dan 

dikeringkan dengan kertas tisu setelah itu dimasukkan 

ke sampel yang akan diuji. 

4. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat 

sebagai pH sampel setelah keadaan konstan. 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Viskositas Es 

Krim dengan Viscometer Model DV (AOAC, 2005) 

1. Spindel dipasang pada lengan spindel No.3 

2. Spindel dimasukkan ke dalam sampel yang diuji. 

3. Motor dihidupkan sehingga spindel berputar, setelah 

jarum dial menunjukkan angka stabil, motor 

dimatikan. 

4. Mencatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, 

setiap sampel diukur 5 kal kemudian diambil rata- 

ratanya. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang 

sesuai dengan kecepatan dan nomor spindel yang 

dipakai merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 3. Pengujian Total Bakteri Asam Laktat 

(log10 cfu/mL) (AOAC, 2005) 

Langkah-langkah penghitungan Total Bakteri 

Asam Laktat pada es krim dengan penambahan berbagai 

kultur dan lama pemeraman 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 MRS Agar 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 menggunakan Qubec 

Colony Counter. 
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Lampiran 4. Pengujian Kecepatan Meleleh Es Krim 

Probiotik (Hubeis, 1996). 

 

1. Pengukuran waktu pelelehan dilakukan dengan 

cara menimbang sampel sebanyak 2g kemudian  

2. Sampel dimasukkan ke dalam cup plastik dan 

ditutup rapat.  

3. Sampel disimpan dalam freezer selama 2 hari, 

kemudian sampel dikeluarkan dari freezer dan 

diletakkan dalam tempat terbuka (suhu kamar).  

4. Pengukuran sampel dilakukan dengan 

menggunakan stop watch yang dimulai sejak es 

krim dikeluarkan dari freezer sampai benar-benar 

mencair atau sudah tidak terdapat kristal es 

(Hubeis, 1996). 
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Lampiran 5. Perhitunga pH Es Krim Probiotik 

 

Kultur/Ulangan U1 U2 U3 Jumlah Rata-rata 

P1 5,03 4,98 4,97 14,99 4,99 

P2 4,98 4,99 4,88 14,86 4,95 

P3 4,67 4,69 4,6 13,96 4,65 

P4 4,79 4,82 4,76 14,37 4,79 

Total 19,48 19,49 19,22 58,20 19,40 

Keterangan : P1 (Streptococcus thermophillus) 

 P2 (Lactobacillus bulgaricus) 

 P3(Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus) 

   P4 (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus dan Bifidobacterium) 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   = = 282,29 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2 

– FK = (5.032
2 

 +….+ 4.766
2
)- 

282.29 = 0,24 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP= =  = 0,22 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 0, 24 - 0,22 = 0,02 
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Tabel ANOVA  

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

Perlakuan 3 0,22 0.074 37,073 4,07 7,59 

Galat 8 0,02 0,001       

Total 11 0,24         

Keterangan :F Hitung > F Tabel, maka memberikan 

pengaruh sangat berbeda nyata  (P<0,01) terhadap nilai 

pH es krim probiotik pada perlakuan kultur campuran  

dan kultur tunggal. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

Perlakuan  2 3 4 

Nilai jarak R(3,8,0,01) 4,745 4,939 5,056 

Dmrt 0,12 0,13 0,13 

Keterangan:  R(3; 8; 0,01) 

3= jumlah perlakuan  

8= db galat 

0,01= taraf beda nyata 

DMRT 1 %  = R.  

  = 4,745.  

   = 0,12 
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Perlakuan Rata-rata DMRT 1 

% 

Rata-rata+ 

DMRT 1 % 

Notasi 

P1 4,66 0,12 4,78 a 

P2 4,79 0,13 4,92 b 

P3 4,96 0,13 5,09 c 

P4 5,00    c 
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Lampiran 6. Perhitungan Kecepatan Meleleh  Es 

Krim Probiotik 

 

Kultur U1 U2 U3 Jumlah Rata-rata 

P1  

9,03 11,21 11,21 31,45 10,48 

P2 
21,03 24,18 24,21 69,42 23,14 

P3 
11,55 12,09 10,05 33,69 11,23 

P4 
13,02 13,05 13,14 39,21 13,07 

Total 
54,63 60,53 58,61 173,77 57,92 

 

Keterangan : P1 (Streptococcus thermophillus) 

 P2 (Lactobacillus bulgaricus) 

 P3(Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus) 

   P4 (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus dan Bifidobacterium) 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   = = 2516,334 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij
2
–FK=(9,032+….+ 13,142)- 2516,334= 322,6477 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP= = }-2516,334= 310,5586 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP =322,6477-310,5586=12,08907 

Tabel Anova 

SK Db JK KT F hit F 

5% 

F 

1% 

Perlakua

n 

3 310,558 103,519 68,50 4,0

7 

7,5

9 

Galat 8 12,089 1,511       

Total 11 322,65         

Keterangan : F Hitung >F Tabel, maka memberikan 

pengaruh yang nyata P≤0.01 terhadap       

kecepatan meleleh es krim probiotik denagan perlakuan 

kultur campuran dan  kultur tunggal. 

 

Uji Berjarak Duncan 

Perlakuan 2 3 4 

Nilai jarak , R (3;8;0,01) 4,745 4,939 5,056 

Dmrt 3,36765 3,505337 3,588375 

Keterangan:  R(3; 8; 0,01) 

3= jumlah perlakuan  



72 

 

8= db galat 

0,01= taraf beda nyata 

DMRT 5%  = R.  

  =4,745.  

  = 2,314 

Perlakuan Rata-rata DMRT 

1% 

Rata-rata+ 

DMRT 1% 

Notasi 

P1 10,48 2,314 13,84765 a 

P2 11,23 

 

14,73534 a 

P3 13,07 

 

16,65837 a 

P4 23,14   b 
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Lampiran 7. Perhitungan Viskositas Es Krim 

Probiotik 

Kultur/Ulangan U1 U2 U3 Jumlah Rata-

rata 

P1 240 240 270 750 250 

P2 380 360 350 1090 363,33 

P3 290 270 280 840 280 

P4 100 130 100 330 110 

Total          

1010 

         

1000 

        

1000 

3010 1003,33 

Keterangan :  P1 (Streptococcus thermophillus) 

 P2 (Lactobacillus bulgaricus) 

 P3 (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus) 

   P4 (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus dan Bifidobacterium) 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   = = 755008,3 
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Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT= Yij
2 
–FK=(240

2
+….+130

2
)-755008,3 = 101891,7 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = = = 100025 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 101891,7-100025 = 1866,66 

Tabel Anova 

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

Perlakua

n 

3 100025 33341,6

7 

142,89 4,07 7,59 

Galat 8 1866,66 233,33       

Total 11 101891,6

7 

        

Keterangan : F Hitung >F Tabel, maka memberikan 

pengaruh yangsangatnyata P≤0.01terhadap viskositas es 

krim probiotik dengan perlakuan kultur  tunggal dan        

kultur campuran. 

Uji Berjarak Duncan 

Perlakuan 2 3 4 

Nilai jarak, R (3,8,0,01) 4,745 4,939 5,056 

Dmrt 41,846 43,557 44,589 



75 

 

Keterangan:  R(3; 8; 0,01) 

3= jumlah perlakuan  

8= db galat 

0,01= taraf beda nyata 

DMRT 1%  = R.  

         = 4,745.  

         = 41,84 

 

Perlakuan Rata-rata DMRT 

1% 

Rata-rata+ 

DMRT 1% 

Notasi 

P1 115 41,84 156,84 a 

P2 255 

 

298,55 
b 

P3 285 

 

329,58 bc 

P4 373,3   c 
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Lampiran 8. Perhitungan Total Bakteri Asam Laktat  

Tabel Total Bakteri Asam Laktat 

Kultur/Ulangan U1 U2 U3 

P1 2,1 x 10
3 

2,5 x 10
3 

2,7 x 10
3 

P2 8,8 x10
6 

8,3 x 10
6 

8,6 x 10
6 

P3 1,6 x 10
3 

1,3 x 10
3 

1,8 x 10
3 

P4 1 x 10
4 

1,3 x 10
4 

1,5 x 10
4 

 

Tabel Total Bakteri Asam Laktat (CFU/LOG) 

Kultur/Ulangan U1 U2 U3 Jumlah 

Rata-

rata 

P1 3.32 3.39 3.43 10.15 
3.38 

P2 6.94 6.91 6.90 20.77 
6.92 

P3 3.20 3.11 3.25 9.57 
3.19 

P4 4 4.11 4.17 12.29 
4.09 

Total 17.47 17.54 17.77 52.78 
17.59 

Keterangan : P1 (Streptococcus thermophillus) 

 P2 (Lactobacillus bulgaricus) 

 P3 (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus) 

   P4 (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophillus dan Bifidobacterium) 
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Faktor Koreksi (FK) 

FK =   = = 232.21 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = Yij2– FK = (3.3222192  +….+4.1760912)-232.21= 26.90 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 

JKP= =  

 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT – JKP = 26,90-26,87= 0,03 

Tabel ANOVA 

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

Perlakuan 3 26,87 8,956 2162,73 4,07 7,59 

Galat 8 0,03 0,004       

Total 11 26,90         

Keterangan : F Hitung > F Tabel, maka perlakuan sangat 

berbeda nyata (P≤0,01) terhadap total bakteri assam 

laktat pada es krim probiotik dengan perlakuan kultur 

campuran dan kultur tunggal. 
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Uji Jarak Berganda Duncan: 

Perlakuan  2 3 4 

Nilai jarak R(3,8,0,01 4,745 4,939 5,056 

Dmrt 0,176 0,183 0,187 

Keterangan:  R(3; 8; 0,01) 

3= jumlah perlakuan  

8= db galat 

0,01= taraf beda nyata 

DMRT 1 %  = R.  

          = 4,745.  

          = 0,176 

 

 

Perlakuan Rata-rata DMRT 1 

% 

Rata-rata+ 

DMRT 1 % 

Notasi 

P1 3,19 0,176 3,366 a 

P2 3,38 0,183 3,563 b 

P3 4,09 0,187 4,277 c 

P4 6,92   d 


