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 ABSTRACT 

The purpose of this research was to investigate the 

best increasing of “kepok” banana powder concerning of pH, 

syneresis, total solid and viscosity of yoghurt. Yoghurt 

samples were produced from cow milk inoculated with 

probiotic cultures (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus acidophilus) and “kepok” banana 

powder. The method of this research was laboratory 

experiment with Completely Randomized Design (CRD) by 

using five treatments and three times replication. The 

treatment were “kepok” banana powder increasing of 0%, 2%, 

4%, 6% and 8%. The data was analyzed by using analysis of 

variance and will be continued by Duncan Multiple Range 

Test (DMRT). The results of this research showed that 

increasing of “kepok” banana powder gave highly significant 

difference effect (P<0.01) on syneresis, total solid and 

viscosity; and was insignificant effect on difference effect 

(P>0.05) on pH. Conclusion of this research was the 8% 

“kepok” banana powder addition on yoghurt set gave the best 

quality of yoghurt set and represented the best result with 

score of decreasing syneresis (0.257±0.082), increasing total 

solid (16.727%±0.243) and viscosity (32888.333 
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cP±2099.534). However, its treatment had a similiar effect on 

pH (3.853±0.040). Suggestion was continuing research for 

improving yoghurt set quality with 8% “kepok” banana 

powder addition. 

 

Keywords: milk, probiotic, Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus) 
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PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG PISANG 

KEPOK (Musa paradisiacal formatypica) Terhadap pH, 

Sineresis, Total Padatan dan Viskositas Yoghurt Set 
 

Faris Fakkar, Purwadi dan Imam Thohari 

RINGKASAN 

 

Yoghurt set merupakan salah satu tipe yoghurt yang 

memiliki konsistensi setengah padat, dimana proses 

pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah proses 

inokulasi starter. Penambahan tepung pisang kepok untuk 

mencegah terjadinya sineresis, meningkatkan nilai total 

padatan dan viskositas pada yoghurt set sehingga menjadikan 

pangan fungsional yang memberikan efek menguntungkan 

bagi kesehatan dan memenuhi kebutuhan nutrisi dasar. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - Oktober 

2014. Pembuatan yoghurt dilaksanakan di Rumah Yoghurt, 

Junrejo Malang. Pengujian kualitas yoghurt dilakukan di 

Laboratorium Fisiko Kimia Bagian Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

tepung pisang kepok terhadap kualitas pH, sineresis, total 

padatan dan viskositas yoghurt set, selain itu untuk 

menentukan pengaruh terbaik pada penambahan tepung pisang 

kepok. 

Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu yoghurt 

set menggunakan metode percobaan dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) 5 perlakuan 3 ulangan. Perlakuan yang 

digunakan dalam penelitian yaitu tanpa penambahan tepung 

pisang kepok (P0), penambahan tepung pisang kepok 2% (P1), 
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penambahan tepung pisang kepok 4% (P2), penambahan 

tepung pisang kepok 6% (P3) dan penambahan tepung pisang 

kepok 8% (P4). Variabel yang diamati meliputi pH, sineresis, 

total padatan dan viskositas. Data rata-rata yang telah 

diperoleh lalu di analisis statistik menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) dan kemudian dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap sineresis, total padatan dan viskositas, tetapi 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap pH. 

P4 dengan penambahan 8% merupakan hasil terbaik dari 

penambahan tepung pisang kepok pada yoghurt set. Rata-rata 

sineresis pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 masing masing 

0,539; 0,465; 0,375; 0,350; dan 0,257; total padatan 11,383; 

12,347; 13,337; 14,820; dan 16,727%; viskositas 2119,333; 

3391,333; 4381,000; 11630,667; dan 32888.333 cP. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 

penambahan tepung pisang kepok pada pembuatan yoghurt set 

dengan penambahan konsentrasi sebesar 8% merupakan 

penambahan yang paling terbaik dan memberikan pengaruh 

perbedaan yang sangat nyata dengan menurunkan nilai 

sineresis sebesar 0,257 ± 0,082, menaikkan nilai total padatan 

sebesar 16,7257% ± 0,243 dan nilai viskositas sebesar 

32888,333cP ± 2099,534 yoghurt set dan penambahan tepung 

pisang kepok sebesar 8% pada pembuatan yoghurt set tidak 

memberikan pengaruh yang sama dan menurunkan derajat 

keasaman dengan nilai pH sebesar 3,853 ± 0,040. Saran dalam 

penelitian ini adalah untuk menggunakan tepung pisang kepok 

dengan penambahan konsentrasi sebesar 8% dari bobot susu 

segar untuk mendapatkan kualitas yoghurt set yang terbaik dan 
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diharapkan untuk dilakukan kajian lebih lanjut penggunaan 

tepung pisang kepok terhadap produk yoghurt lain seperti 

yoghurt drink atau es krim yoghurt. 

 



ix 

DAFTAR ISI 

 

RIWAYAT HIDUP ............................................................  i 

KATA PENGANTAR ........................................................  ii 

ABSTRACT ........................................................................  iv 

RINGKASAN .....................................................................  vi 

DAFTAR ISI .......................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ...............................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR ..........................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................... xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................  1 

1.1  Latar Belakang..............................................................  1 

1.2 Rumusan Masalah ........................................................  3 

1.3 Tujuan Penelitian ..........................................................  3 

1.4 Manfaat Peneletian .......................................................  3 

1.5 Kerangka Pikir ..............................................................  4 

1.6 Hipotesis .......................................................................  5 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................  7 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu ................................  7 

2.2 Landasan Teori .............................................................  8 

2.2.1 Pisang Kepok .....................................................  8 

2.2.2 Tepung Pisang Kepok ........................................  11 

2.2.3 Yoghurt ..............................................................  13 

2.2.4 Yoghurt Set ........................................................  19 

2.2.5 Pengujian Kualitas Yoghurt Set .........................  19 

2.5.1.1 pH ..........................................................  19 

2.5.1.2 Sineresis ................................................  20 

2.5.1.3 Total Padatan .........................................  21 

2.5.1.4 Viskositas ..............................................  21 

BAB III MATERI DAN METODE ..................................  23 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitan .........................................  23 

3.2 Materi Penelitian ..........................................................  23 



x 

3.2.1 Bahan Penelitian .................................................  23 

3.2.2 Peralatan .............................................................  23 

3.3 Metode Penelitian .........................................................  24 

3.4 Variabel Pengamatan ....................................................  24 

3.5 Analisis Data .................................................................  24 

3.6 Diagram Alir .................................................................  25  

3.6.1 Prosedur Pembuatan Tepung Pisang Kepok .......  25 

3.6.2 Prosedur Pembuatan Yoghurt Set dengan 

Penambahan Tepung Pisang Kepok dan uji 

pH, Sineresis, Total Padatan dan Viskositas ......  26 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................  27 

4.1 Data Penelitian dan Analisis Ragam .............................  27 

4.2 Pengaruh Tepung Pisang Kepok Terhadap pH 

Yoghurt Set ...................................................................  28 

4.3 Pengaruh Tepung Pisang Kepok Terhadap Sineresis 

Yoghurt Set ...................................................................  29 

4.4 Pengaruh Tepung Pisang Kepok Terhadap Total 

Padatan Yoghurt Set .....................................................  31 

4.5 Pengaruh Tepung Pisang Kepok Terhadap 

Viskositas Yoghurt Set .................................................  33 

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik .......................................  34 

BAB V PENUTUP ..............................................................  37 

5.1 Kesimpulan ...................................................................  37 

5.2 Saran .............................................................................  37 

 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................  39 

LAMPIRAN ........................................................................  49 

 



xi 

 

DAFTAR TABEL 

 

1. Komposisi Kandungan Gizi Tepung Pisang Kepok ........  11 

2. Standar Nasional Indonesia untuk Yoghurt ....................  16 

3. Rata-rata Hasil Uji pH, Sineresis, Total Padatan dan 

Viskositas ........................................................................  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

1. Kerangka Pikir Penelitian .............................................  5 

2. Diagram Alir Pembuatan Tepung Pisang Kepok. ........  25 

3. Diagram Alir Pembuatan Yoghurt Set Dengan 

Penambahan Tepung Pisang Kepok .............................  26 

4. Tepung Pisang Kepok dan Produk Yoghurt Set 

Dengan Penambahan Tepung Pisang Kepok ................  27 

5. Gambar Proses Pembuatan Yoghurt Set .......................  53 

6. Gambar Proses Penanaman Bakteri ..............................  53 

7. Gambar Proses Fermentasi ...........................................  54 

8. Gambar Proses Pengujian Kualitas Yoghurt Set ..........  54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Prosedur Uji pH ............................................................  49 

2. Prosedur Uji Sineresis dengan Modifkasi 

Sentrifugasi ...................................................................  50 

3. Prosedur Uji Total Padatan ...........................................  51 

4. Prosedur Uji Viskositas dengan Viscometer Model 

DV ................................................................................  52 

5. Dokumentasi Penilitian ................................................  53 

6. Data dan Analisis Ragam Uji pH Yoghurt Set .............  55 

7. Data dan Analisis Ragam Uji Sineresis Yoghurt 

Set .................................................................................  57 

8. Data dan Analisis Ragam Uji Total Padatan 

Yoghurt Set ...................................................................  60 

9. Data dan Analisis Ragam Uji Viskositas Yoghurt 

Set .................................................................................  62 

10. Perlakuan Terbaik .........................................................  65 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan substrat yang baik untuk pertumbuhan 

mikroorganisme, oleh karena itu susu dapat mengalami 

kerusakan akibat aktivitas bakteri-bakteri sehingga tidak dapat 

dikonsumsi. Salah satu cara untuk mengawetkan susu maka 

dilakukan proses fermentasi dengan penambahan bakteri. Susu 

yang telah mengalami proses fermentasi akan menghasilkan 

produk bernama yoghurt, dalam pembuatan yoghurt dapat 

menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus acidophilus. Aktivitas 

fermentasi dari beberapa spesies bakteri tersebut dapat 

menurunkan pH susu sehingga dapat menghambat aktivitas 

bakteri yang bersifat tidak asam (Hastuti, 2008). Yoghurt 

merupakan produk pangan hasil fermentasi susu yang 

mempunyai tekstur semi padat dengan cita rasa khas dan segar 

(Akmar, 2006). 

Yoghurt memiliki kandungan protein yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan susu segar dan memiliki lemak yang 

rendah, sehubungan dengan hal tersebut, maka yoghurt dapat 

dimanfaatkan sebagai minuman yang baik dikonsumsi 

(Hastuti, 2008). Pembuatan yoghurt dilakukan dengan cara 

mempasteurisasi susu lalu menginkulasikan starter yoghurt, 

kemudian yoghurt diinkubasi pada suhu berkisar 37°C selama 

18-20 jam (Wuda dan Widjajanto, 2003). 

Bakteri starter Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri 

yang membantu dalam proses fermentasi yoghurt. Bakteri 

tersebut mengubah laktosa menjadi asam laktat, asam ini 

sekaligus dapat mengawetkan susu dan mendegradasi laktosa 
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sehingga orang yang toleran terhadap susu murni dapat 

mengkonsumsi yoghurt tanpa mendapat masalah kesahatan 

(Rorooh, 2012). Starter merupakan bagian yang penting dalam 

pembuatan yoghurt dan konsentrasi yang tepat sangat 

diperlukan dalam pembentukan flavour dan tekstur pada 

yoghurt (Fardiaz dkk., 2002 dan Darmajana, 2011). 

Berdasarkan teksturnya, yoghurt terdapat tiga jenis yaitu 

yoghurt set, yoghurt drink dan es krim yoghurt (Tamime dan 

Robinson, 2000). Yoghurt set merupakan salah satu tipe jenis 

yoghurt yang menghasilkan gel dengan massa setengah padat 

dan sangat kental dimana untuk pembuatannya dengan cara 

menginokulasi starter yoghurt ke dalam susu yang terlebih 

dahulu dipasteurisasi dan dimana mengalami pemeraman dan 

pendinginan yang dilakukan di dalam kemasan (Early, 2008). 

Produk inovasi yoghurt sebagai jenis minuman 

fungsional saat ini mulai banyak dikembangkan, salah satunya 

yoghurt yang dibuat dari hasil fermentasi susu oleh bakteri 

probiotik dapat ditambahkan sumber prebiotik yang berasal 

dari bahan baku lokal sehingga dapat menjadi sarana 

pengembangan. Bahan baku lokal yang dapat digunakan 

sebagai sumber prebiotik salah satunya adalah pisang, jenis 

pisang sendiri saat ini ada banyak sekali antara lain pisang 

kepok, pisang ambon, pisang raja, dan lain-lain (Gibson, 

2008). Menurut Anonymous (2009), jenis pisang kepok 

merupakan jenis yang populer dan juga memiliki komiditi 

yang melimpah. Pisang kepok juga merupakan salah satu jenis 

pisang yang mudah diolah menjadi tepung, sehingga dipilih 

pisang kepok sebagai salah satu bahan sumber prebiotik. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui penambahan tepung pisang kepok 

dengan persentase berbeda terhadap yoghurt set dan untuk 
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parameter yang dikaji antara lain pH, sineresis, total padatan 

dan viskositas yoghurt set. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh penambahan tepung 

pisang kepok terhadap pH, sineresis, total padatan 

dan viskositas yoghurt set. 

2. Berapa penambahan tepung pisang kepok yang 

terbaik jika ditinjau dari pH, sineresis, total padatan 

dan viskositas yoghurt set. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung pisang kepok terhadap pH, sineresis, total 

padatan dan viskositas yoghurt set dan mengetahui 

penambahan tepung pisang kepok yang terbaik pada 

pembuatan yoghurt set ditinjau dari pH, sineresis, total 

padatan dan viskositas yoghurt set dengan beberapa perlakuan 

yang berbeda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi 

tentang salah satu inovasi yoghurt set dengan penambahan 

tepung pisang kepok (Musa paradisiaca formatypica) yang 

dapat memberikan pengaruh pada nilai pH, sineresis, total 

padatan dan viskositas yoghurt set, serta memanfaatkan dan 

memaksimalkan bahan pangan lokal seperti pisang kepok yang 

diolah menjadi tepung sebagai sumber prebiotik dan dapat 

meningkatkan nilai komoditas pengembangan pisang kepok. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt merupakan produk pangan berbahan susu yang 

dipasteurisasi dan difermentasi dengan bakteri asam laktat 

(BAL) sampai diperoleh keasaman, bau, aroma yang khas 

dengan penambahan atau tanpa penambahan bahan lain yang 

diizinkan (Surajudin dkk., 2005). Salah satu jenis yoghurt 

yaitu yoghurt set, yoghurt set merupakan yoghurt yang 

bertekstur sangat kental dan memiliki rasa plain atau tanpa 

rasa. Yoghurt set juga biasa disebut yoghurt alami karena pada 

proses pembuatan tanpa ada penambahan gula, aroma serta 

rasa, sehingga rasa yang terdapat pada yoghurt yang berwarna 

putih ini adalah rasa asli dari hasil fermentasi yaitu asam 

(Yolan, 2012). 

Perkembangan pembuatan yoghurt saat ini tidak hanya 

memanfaatkan bakteri probiotik saja, namun dapat dengan 

penambahan bahan prebiotik. Salah satu bahan baku yang 

dapat digunakan sebagai sumber prebiotik dalam penelitian ini 

adalah pisang kepok yang terlebih dahulu diproses menjadi 

tepung untuk penambahan terhadap yoghurt set. Menurut 

Winarno (2002), pada pisang kepok terdapat kandungan inulin 

dan kandungan pati yang cukup tinggi, sehingga memiliki 

manfaat yang baik karena sifat mengikat air sehingga dapat 

mencegah terjadinya beberapa masalah yang dapat terjadi 

dalam pembuatan yoghurt set. 

Manab (2008) menyatakan kecenderungan terjadinya 

sineresis yoghurt tidak dapat dihambat karena rembesan 

yoghurt banyak terbentuk akibat adanya pengasaman oleh 

asam laktat sehingga hanya ada interaksi protein-protein dan 

karena terjadinya penurunan pH sampai titik isoelektrik. 

Bahan penstabil diketahui juga dapat meningkatkan viskositas 

dan mengurangi resiko terhadap sineresis (Spreer, 2000). 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

1. Penambahan tepung pisang kepok (Musa paradiasca 

formatypica) sebagai bahan sumber prebiotik dengan 

konsentrasi yang berbeda pada yoghurt set akan 

meningkatkan nilai pH. 

2. Penambahan tepung pisang kepok (Musa paradiasca 

formatypica) sebagai sumber prebiotik dengan 

Yoghurt set merupakan produk pangan yang 

dipasteurisasi dan difermentasi dengan bakteri 

asam laktat dengan penambahan yang diizinkan 

(Surajudin dkk., 2005) 

Perkembangan pembuatan yoghurt tidak hanya 

memanfaatkan bakteri probiotik, tetapi dapat 

menggunakan bahan prebiotik. 

Pisang kepok sebagai sumber prebiotik untuk 

meningkatkan kualitas yoghurt set 

Pisang kepok memiliki kandungan inulin dan 

kandungan pati yang cukup tinggi (Winarno, 2002). 

Diharapkan meningkatkan kualitas yoghurt set 

ditinjau dari pH, Sineresis, Total Padatan dan 

Viskositas 
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konsentrasi yang berbeda pada yoghurt set akan 

menurunkan nilai sineresis. 

3. Penambahan tepung pisang kepok (Musa paradiasca 

formatypica) sebagai sumber prebiotik dengan 

konsentrasi yang berbeda pada yoghurt set akan 

meningkatkan nilai total padatan. 

4. Penambahan tepung pisang kepok (Musa paradiasca 

formatypica) sebagai sumber prebiotik dengan 

konsentrasi yang berbeda pada yoghurt set akan 

meningkatkan nilai viskositas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Rossa (2012) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

penambahan tepung garut pada produk yoghurt dengan jumlah 

penambahan sebanyak 2.5% mendapatkan nilai  derajat 

keasaaman (pH) sebesar 4.03, sedangkan penambahan tepung 

garut sebesar 5% makin menyebabkan nilai pH semakin 

menurun sebesar 3,83. Aryana dan McGrew (2007) 

menambakan dalam penelitiannya yang membuat yoghut 

dengan penambahan berbagai jenis inulin mempunyai pH 

antara 4,32-4,50. 

Nilai pH yang cukup rendah pada produk yoghurt 

memiliki kemungkinan yang sangat kecil timbulnya 

pertumbuhan bakteri patogen. Yoghurt dengan pH 4,3 atau 

dibawahnya juga dapat mempertahankan viabilitas dari bakteri 

probiotik (Lankapuhtra, 2006). 

Purnamasari (2015), menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa penambahan berbagai pati ubi jalar pada yoghurt set 

dengan jumlah penambahan sebanyak 2% menghasilkan 

sineresis sebesar 41,85%, penambahan 4% sebesar 18,40% 

dan penambahan 6% sebesar 6,36% sehingga penambahan 

berbagai pati ubi jalar terbukti efektif untuk mencegah 

terjadinya sineresis dan semakin menurun drastis. Goncalvez 

et, al (2005), menambahkan dalam penelitiannya yang 

menggunakan pati termodifikasi sebagai bahan pengental 

bahwa penambahan konsentrasi pengental akan mengurangi 

terjadinya sineresis yang signifikan. 

Putu (2014), menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

penambahan tepung pisang ambon dapat meningkatkan total 
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padatan produk yoghurt sebesar 15,36%. Desnilasari (2014), 

menambahkan bahwa penambahan pati ubi cilembu dengan 

perlakuan yang berbeda dapat meningkatkan nilai dari total 

padatan produk yoghurt sebanyak 1% sebesar 13,980%, 2% 

sebesar 14,076 dan 3% 14,275. 

Purnamasari (2015), menyatakan dalam penelitiannya 

bahwa penambahan berbagai pati ubi jalar pada yoghurt set 

dengan jumlah penambahan sebanyak 2% menghasilkan 

viskositas sebesar 190,60 cP, penambahan 4% sebesar 1081,60 

cP dan penambahan 6% sebesar 4132,00 cP sehingga 

penambahan berbagai pati ubi jalar terbukti efektif untuk 

meningkatkan nilai viskositas yoghurt set.  Karlin (2011), 

menambahan dalam penelitiannya tentang yoghurt tanpa 

lemak dengan penambahan tepung pisang sebagai alternatif 

menurunkan kolestrol bahwa tingkat kekentalan yoghurt 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penambahan inulin 

yang dapat meningkatkan kekentalan pada produk fermentasi 

dan penambahan 3% pati juga dapat meningkatkan viskositas 

secara signifikan. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pisang Kepok 

Pisang adalah salah satu jenis komoditi holtikultura 

yang termasuk dalam kelompok buah-buahan juga dapat 

tumbuh dengan baik di daerah tropis maupun subtropis 

(Udoessien, 2000). Komoditas pisang juga mempunyai 

peluang besar untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan 

alternatif dan berbagai macam industri maupun olahan 

(Juduamidjojo dkk., 2002). 

Pisang merupakan buah-buahan penting yang memiliki 

nilai sosial dan ekonomi yang cukup tinggi bagi masyarakat 
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Indonesia, hal tersebut dikarenakan peningkatan kebutuhan 

terhadap pisang semakin tinggi dan banyak masyarakat yang 

mulai peduli pada kesehatan (Prabwati dkk., 2008). 

Produktivitas pisang di Indonesia berfluktuasi dan terus 

meningkat, sehingga pisang merupakan komoditas unggulan 

yang memiliki kontribusi besar terhadap produksi buah-

buahan nasional, yaitu sekitar 38% (Anonymous, 2009). 

Santoso (2005) menyatakan pisang dapat 

diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu: 

a. Pisang yang dimakan (Musa Paradisiaca L.) 

b. Pisang yang hanya diambil pelepah batangnya 

sebagai serat (Musa textilis Noe) 

c. Pisang yang hanya digunakan sebagai hiasan 

(Heliconia indica Lamk) 

Jenis pisang yang dapat dimakan setelah dilakukan 

pengolahan terlebih dahulu, seperti masak secara alami, 

dikukus, direbus dan sebagainya, contoh buah pisang yang 

dapat dimakan adalah pisang kepok, pisang tandung, pisang 

raja uli dan lain-lain, biasanya sesuai dengan nama daerahnya. 

Demirel (2003) menyatakan pisang merupakan jenis buah 

yang perishable atau mudah mengalami kerusakan, karena 

mengalami proses klimaterik yaitu proses kematangan, selain 

itu pisang juga memiliki kandungan air yang tinggi dan 

aktivitas proses metabolismenya dapat meningkat setelah 

dipanen. 

 Menurut Sulistyaningsih (2009), tanaman pisang 

dikelompokkan menjadi pisang liar dan pisang budidaya. 

Pisang liar pada umumnya ditemukan tumbuh liar di alam, 

mempunyai banyak biji dan bersifat diploid. Pisang liar tidak 

banyak dimanfaatkan, pisang liar juga mempunyai potensi 

yang belum banyak digali. Komponen terbesar dalam tepung 
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pisang adalah pati yaitu sebanyak 84%, selain itu juga 

mengandung protein sebesar 6,8%, lemak 0,3%, abu 0,5% dan 

serat pangan 7,6% (Maldonado dan Pacheco, 2000). Juarez 

(2006), menambahkan bahwa tepung pisang memiliki total 

pati 73,36% dan serat pangan 14,52% dari total pati. 

Pisang kepok (Musa paradisiaca formatypica) 

merupakan salah satu varietas pisang yang cukup perspektif 

dalam pengembangan sumber pangan lokal dan juga dapat 

dijadikan sebagai bahan baku fungsional dikarenakan jenis 

pisang ini merupakan salah satu jenis pisang yang produksinya 

sangat melimpah (Suhartono, 2011). Menurut Tjitrosoeporno 

(2003), pisang kepok memiliki klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Class  : Monocotyledoneae 

Ordo   : Zingiberales 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies : Musa paradisiacal formatypica 

 

Pisang kepok memiliki kandungan zat gizi antara lain 

air, karbohidrat, serat kasar, protein, kalsium dan fosfor yang 

baik dan pisang kepok juga dapat berperan sebagai prebiotik 

yang dapat memperkebal sistem pencernaan (Satuhu, 2001). 

Prebiotik merupakan karbohidrat kompleks yang tidak dapat 

dicerna saluran pencernaan dan dapat menstimulasi 

pertumbuhan bakteri menguntungkan dalam usus manusia 

(Roberfroid, 2005). Prebiotik secara umum dapat ditemukan 

pada buah-buahan dan umbi-umbian. Prebiotik memiliki 

berbagai keuntungan bagi kesehatan dengan memberi nutrisi 

khusus bagi bakteri yang menguntungkan, sehingga dapat 
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meningkatkan jumlah bakteri yang menguntungkan dan 

mengurangi jumlah bakteri merugikan di dalam usus manusia 

(Waspodo, 2002). 

 

2.2.2 Tepung Pisang Kepok 

Pengolahan pisang dalam bentuk tepung dapat 

memperpanjang umur simpan dan sanggup menjaga nilai gizi 

pisang (Munadjim, 2002). Pengawetan pisang menjadi tepung 

juga salah satu bentuk alternatif produk setengah jadi yang 

dianjurkan, karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur 

(dibuat komposit), diperkaya zat gizi (difortifikasi), dibentuk 

dan lebih praktis sesuai dengan kehidupan modern (Winarno, 

2002).  

Manfaat pengolahan pisang menjadi tepung memiliki 

banyak keuntungan antara lain yaitu sebagai bahan baku yang 

fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan, aman dalam 

distribusi, serta menghemat ruangan dan penyimpanan serta 

dapat menciptakan peluang usaha untuk pengembangan 

agroindustri pedesaan (Widowati, 2003). Tepung pisang 

mempunyai rasa dan bau yang khas sehingga dapat digunakan 

pada pengolahan berbagai jenis yang menggunakan tepung di 

dalamnya (Murtiningsih dan Imam, 2000). 

Winarno (2002) menyatakan bahwa tepung pisang 

kepok memiliki kandungan inulin dan pati yang cukup tinggi. 

Penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa tepung pisang 

kepok memiliki kandungan pati sebesar 44,61-45,68 

(Histifarina, 2012). Pati pada pisang kepok memiliki sifat 

fisiokimia pati yang baik, sehingga pisang kepok memiliki 

potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai 

sumber pati sebagai bahan pangan maupun keperluan lain, 

baik dalam bentuk asli maupun bentuk hasil modifikasi. Inulin 
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merupakan polimer fruktosa berserat pangan tinggi dan 

bersifat prebiotik yang mempunyai kemampuan menstimulasi 

perkembangan bakteri yang ada dalam usus dan bermanfaat 

bagi kesehatan di dalam tubuh (Partomuan dkk., 2004). 

Tabel 1. Komposisi kandungan gizi tepung pisang kepok 

Komponen (%) Tepung pisang kepok 

Kadar air 11,23 – 11,88 

Pati 44,61 – 45,68 

Gula 0,62 – 0,88 

Lemak 0,50 

Sumber: (Histifarina, 2012). 

 

Hardiman (2004) menyatakan tepung pisang yang baik 

diperoleh dari buah dengan tingkat kematangan tiga perempat 

matang, pada kondisi tersebut kandungan pati yang terdapat 

dalam pisang telah mencapai maksimal, namun belum 

tereduksi menjadi gula sederhana. Penggunaan pisang yang 

terlalu matang dapat menjadikan kesulitan selama pengeringan 

dan tepung pisang bisa menjadi lembek, sedangkan jika 

menggunakan pisang yang kurang matang maka akan 

menghasilkan tepung pisang yang terasa sedikit pahit karena 

kadar asam dan tanin serta kadar pati terlalu tinggi (Elisabeth, 

2014). 

Pembuatan tepung pisang kepok menurut Jenie dkk, 

(2009) adalah sebagai berikut:  

a. Pemanasan dan pengupasan 

Disiapkan tempat mengukus yang sudah berisis air 

mendidih, setelah itu pisang kepok dimasukkan dan dikukus 

selama 10-15 menit hingga kulit pisang kepok terlihat kusam 

dan layu. Setelah dikukus pisang kepok kemudian didinginkan 

lalu dikupas dan dipotong-potong kecil dengan arah melintang 
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atau menyerong. Proses tersebut untuk memudahkan dalam 

pengupasan dan menghilangkan getah pada pisang kepok. 

b. Pengeringan 

Pisang kepok yang telah dipotong kemudian ditaruh di 

wadah lalu dijemur hingga kering. Proses saat penjemuran 

pisang kepok harus sampai benar-benar kering, biasanya dapat 

ditandai dengan mengerasnya bahan dan mudah dipatahkan 

(seperti gaplek). Proses pengeringan juga dapat menggunakan 

alat pengering/dioven. 

c. Penggilingan 

Pisang kepok yang sudah kering kemudian dapat 

digiling dengan alat penggiling hingga halus. Hasil 

penggilingan inilah yang dapat disebut dengan tepung pisang 

kepok. 

d. Penyimpanan 

Tepung pisang kepok harus disimpan di wadah tertutup 

yang tidak dapat dimasuki oleh uap air dan serangga sehingga 

dapat tahan lama. 

 

Prinsip pembuatan tepung pisang kepok adalah 

mengeringkan irisan pisang dengan sinar matahari atau dengan 

menggunakan alat pengering kemudian digiling (Adeniji, 

2007). Menurut Adams (2004), teknologi pengawetan yang 

sudah lama pada pembuatan tepung dan melalui teknologi 

pengeringan dapat memperpanjang umur simpan serta 

mengurangi kerugian buah pisang apabila disimpan dalam 

bentuk segar. 

 

2.2.3 Yoghurt 

Yoghurt adalah produk koagulasi yang diperoleh dari 

fermentasi susu dengan asam laktat yang diproduksi oleh 
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bakteri asam laktat (Early, 2008). Yoghurt juga didefenisikan 

sebagai produk yang diperoleh dari susu yang telah 

dipasteurisasi, kemudian difermentasi dengan bakteri sampai 

diperoleh keasaman bau dan rasa yang khas, dengan atau tanpa 

penambahan bahan lain yang diizinkan (Surajudin dkk., 2005). 

Khasiat dari yoghurt yaitu baik bagi kesehatan karena 

adanya bakteri dalam yoghurt serta tingkat keasaman dari 

yoghurt, sehingga pertumbuhan beberapa bakteri patogen yang 

merugikan dapat dihambat (Tamime dan Robinson, 2000). 

Yoghurt juga dapat berfungsi untuk mengurangi infeksi 

lambung dan usus yang terluka karena adanya bakteri yang 

terkandung dalam yoghurt dapat mengatur keseimbangan 

mikroflora saluran pencernaan dan mengandung kalsium serta 

protein yang tinggi (Rinadya, 2008). 

Yoghurt dihasilkan melalui fermentasi laktosa menjadi 

asam laktat oleh aktifitas bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus (Hui, 2003).  Jenis bakteri dalam 

yoghurt menurut Goldin dan Gorbach (2002) adalah : 

a. Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus delbrueckii subspecies bulgaricus 

atau biasa disebut Lactobacillus bulgaricus adalah 

bakteri yoghurt yang memfermentasi laktosa untuk 

menghasilkan asam laktat. Bakteri ini memfermentasi 

susu untuk menghasilkan asetaldehida yang 

memberikan aroma khas pada yoghurt. 

Kultur bakteri Lactobacillus bulgaricus yang 

masih hidup biasanya digunakan untuk memproduksi 

berbagai jenis yoghurt termasuk yoghurt set, yoghurt 

kefir dan yoghurt regular. Mikroorganisme 

menguntungkan ini membantu memecah laktosa, 

membantu perkembangan bakteri baik lainnya, 
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mempertahankan kekebalan terhadap penyakit, 

mengelola kadar kolestrol serta efektif dalam proses 

metabolism lipid. Lactobacillus bulgaricus juga dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen 

berbahaya pada saluran pencernaan. 

b. Streptococcus thermophilus 

Streptococcus thermophilus atau Streptococcus 

thermophilus subsp salibarius merupakan bakteri 

streptococcus non sporous, non patogenik dan non-

motile. Jenis bakteri ini sering ditemukan pada produk 

fermentasi susu, yoghurt dan keju. 

Bakteri Streptococcus thermophilus bermanfaat 

untuk meredakan gejala intoleransi laktosa, menurunkan 

asam lambung dan gangguan pencernaanlainnya. 

Streptococcus thermophilus dapat menghasilkan ATP 

(adenosine trifosfat) dari respirasi serta menghasilkan 

senyawa nitrogen dari hidrolisis protein susu. 

c. Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus acidophilus adalah satu dari 

delapan genera umum dari bakteri asam laktat. Tiap 

genus dan spesiesnya mempunyai karakteristik yang 

berbeda. Lactobacillus acidophilus dapat tumbuh baik 

pada lingkungan yang sangat asam seperti pH 4-5 atau 

dibawahnya, bakteri ini merupakan bakteri 

homofermentatif yaitu bakteri yang memproduksi asam 

laktat sebagai satu-satunya produk akhir. 

 

Lactobacillus acidophilus dalam proses kerjanya 

memecah azobond dari sulfasaline yang dapat menghasilkan 

azulfidine yaitu senyawaan yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengobatan colitis. Lactobacillus acidophilus bermanfaat 
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menurunkan perut kembung, memperbaiki kerusakan pada 

saluran pencernaan yang disebabkan oleh antibiotik dan dapat 

menjaga kesehatan serta kebersihan usus. 

Bakteri asam laktat mengolah gula susu alami menjadi asam 

laktat sehingga pH yoghurt berkisar antara 4-5, pada pH ini 

dapat mencegah terjadinya perbanyakan sel (proliferasi) dari 

bakteri patogen (Nanda, 2008). 

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap kualitas 

yoghurt antara lain substrat, suhu, asam dan mikroba. Kualitas 

yoghurt yang baik memiliki tekstur yang halus, lembut, 

konsisten dan tidak ada sineresis (Kunaepah, 2008). Bahan 

baku dengan komposisi dan formulasi yang tepat serta proses 

pengolahan yang benar dibutuhkan untuk menghasilkan 

yoghurt dengan tekstur dan konsistensi yang baik. Secara 

nutrisi, yoghurt kaya akan protein dan beberapa vitamin B 

serta mineral penting lainnya (Nanda, 2008). 

 

Tabel 2. Standar Nasional Indonesia untuk Yoghurt 

Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan penampakan Cairan kental/semi padat 

Bau Normal/khas 

Rasa Khas/asam 

Konsistensi Homogen 

Kadar Protein Minimal 3,5 % 

Kadar Lemak Maksimum 3,8 % 

Total Padatan Minimal 8,2 % 

Total Asam 0,5 – 2,0 % 

Abu (% b/b) Maks 1,0 

Sumber: (Anonymous, 1992) 
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Pembuatan yoghurt menurut Luthana (2008), adalah 

sebagai berikut:  

a. Pemanasan  

Pemanasan bertujuan untuk mematikan 

organisme pencemar dan menghilangkan O2, sehingga 

memacu pertumbuhan bakteri asam laktat, memecah 

beberapa zat, dan memacu perubahan kimiawi yang 

menghasilkan faktor-faktor untuk Lactobacilli, 

misalnya senyawa sulfhidril, mengendapkan albumin, 

dan globulin yang kemudian bertindak sebagai kasein 

sehingga akan menambah kandungan protein. 

Perlakuan ini akan menambah bahan kering dan 

kekentalan yoghurt. Pemanasan dilakukan pada suhu 

80°C selama 15 menit.  

b. Homogenisasi  

Perlakuan ini dimaksudkan untuk memberikan 

hasil yoghurt dengan aroma krim.  

c. Pendinginan I  

Pendinginan ini bertujuan untuk memberikan 

kondisi yang optimum bagi pertumbuhan bakteri 

pemeram. Pendinginan dilakukan sampai suhu 

mencapai 40 – 45°C.  

d. Inokulasi Starter  

Inokulasi starter dilakukan pada suhu 43°C. 

Starter yang ditambahkan adalah campuran bakteri 

asam laktat yang terdiri dari Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus 

acidophilus sebanyak 2% - 5% dari jumlah produksi. 

e. Inkubasi (Pemeraman)  

Inkubasi bertujuan untuk memberikan kondisi 

yang sesuai dengan kondisi pertumbuhan bakteri. 
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Inkubasi dilakukan pada suhu 43°C selama 4 – 6 jam. 

Kriteria selesainya pemeraman sebenarnya lebih baik 

mengacu bila keasaman sudah mencapai 0,85 – 0,95% 

atau pH 4 – 4,5 sebagai asam laktat. Selama 

pemeraman akan timbul senyawa-senyawa asam 

laktat, asetaldehida, diasetil, asam asetat, dan 

senyawa-senyawa yang mudah menguap yang 

dihasilkan oleh bakteri-bakteri starter. Senyawa-

senyawa tersebut akan memberikan cita rasa spesifik 

pada yoghurt.  

f. Fermentasi  

Proses fermentasi laktosa pada susu akan 

menghasilkan asam-asam organik yang akan 

menyebabkan pH susu turun hingga mencapai titik 

isoelektris protein susu (sekitar 4 – 4,5). pH turun 

menjadi 4,6 atau lebih rendah, maka protein akan 

terdenaturasi yaitu perubahan atau modifikasi terhadap 

struktur sekunder, tersier, dan kuartener molekul 

protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan 

kovalen.  

g. Penyimpanan  

Yoghurt setelah diperam, yoghurt lalu 

disimpan pada keadaan dingin yaitu di dalam ruangan 

yang suhunya ± 5°C. Apabila akan diminum harus 

dipanaskan terlebih dahulu pada suhu yang tidak 

terlalu tinggi (pasteurisasi), bila terlalu tinggi protein 

akan menggumpal dan yoghurt menjadi rusak. Setelah 

inkubasi, yoghurt didinginkan dan ditahan pada suhu 

≤ 4,4°C. Produk dingin sebaiknya mempunyai tingkat 

keasaman 0,9 – 1,2% atau pH 4,3 – 4,4. Tingkat 

keasaman dinyatakan sebagai persen. 
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2.2.4 Yoghurt Set 

Yoghurt set adalah produk yang ketika waktu inkubasi 

atau fermentasi susu ditempatkan dalam kemasan kecil 

sehingga karakterisiknya tidak berubah (Rahman dkk., 2002). 

Yoghurt set sendiri memiliki tekstur yang sangat kental dan 

yoghurt ini dalam proses pembuatannya tidak mengalami 

penambahan gula, aroma serta rasa sehingga rasa yang 

terdapat pada yoghurt set merupakan rasa yang asli dari hasil 

fermentasi yaitu asam. Yoghurt set memiliki tekstur semi 

padat, berbentuk seperti gel dan memiliki tingkat viskositas 

yang tinggi (Spreer, 2000). 

Prinsip pada proses pembuatan yoghurt set sendiri 

memiliki karakteristik yang hampir sama dengan proses 

pembuatan jenis yoghurt lainnya, yang membedakan hanyalah 

proses pemeraman dalam kemasan (Hui, 2003). Yoghurt set 

difermentasi dalam kemasan akhir dan proses inkubasi dapat 

dilakukan dalam waterbath, dalam ruangan dengan suhu 

terkontrol atau melalui heated tunnel (Varnam dan Sutherland, 

2004). 

 

2.2.5 Pengujian Kualitas Yoghurt Set 

2.2.5.1 pH 

Menurut Van den Berg (1993), pH merupakan nilai 

keasaman yang sebenarnya dan penentuan nilai pH merupakan 

cara yang lebih baik dibandingkan menggunakan keasaman 

titrasi untuk menentukan keasaman susu dan produk olahan 

susu lainnya. Keasaman yoghurt dapat ditunjukkan juga 

dengan derajat keasamannya yaitu pH. Selain itu pH sendiri 

merupakan indikator menentukan tingkat atau derajat 

keasaman suatu larutan, untuk pH yoghurt berkisar 4,0 – 4,5 

(Buckle et al., 1991). 
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Menurut Buckle et al (1991), tingkat keasaman dapat 

mempengaruhi nilai pH yoghurt karena peningkatan jumlah 

asam laktat akan diikuti dengan peningkatan konsentrasi ion 

hidrogen menyebabkan nilai pH yoghurt akan mengalami 

penurunan. Suasana asam pada yoghurt disebabkan adanya 

katabolisme laktosa oleh bakteri asam laktat yang 

menimbulkan rasa asam pada yoghurt (Eckles et al., 2000). 

 

2.2.5.2 Sineresis 

Sineresis atau pemisahan protein whey (wheyying-off) 

adalah suatu peristiwa penyusutan gel yang disebabkan 

keluarnya cairan dari gel tersebut dengan cara meresap tanpa 

adanya penguapan dari pelarutnya (Lucey, 2002). Sineresis 

dapat menjadi salah satu parameter untuk melihat kualitas 

yoghurt, jika semakin tinggi sineresis maka semakin jelek 

kualitas yoghurtnya (Wulandari dan Putranto, 2010). 

Menurut Tamime dan Robinson (2000), upaya 

pencegahan terjadinya sineresis dapat dilakukan dengan: 

a. Penambahan bahan penstabil 

b. Proses pengasaman dilakukan sampai pH 

mencapai 4,4 

c. Pendinginan yang cukup 

d. Meningkatkan kandungan bahan padatan 

Sineresis dapat terjadi dikarenakan rendahnya padatan non 

lemak ataupun kandungan lemak, kurangnya perlakuan 

pemanasan atau homogenisasi pada suhu, suhu inkubasi yang 

terlalu tinggi atau pH akhir yoghurt kurang asam. Sineresis 

dapat menyebabkan kualitas yoghurt tidak begitu baik dan 

kandungan asam laktat yang dihasilkan selama fase fermentasi 

tidak dapat dikendalikan, untuk mencegah hal tersebut dapat 

dilakukan penambahan penstabil (Kalab, 2000). 
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2.2.5.3 Total Padatan 

Total padatan merupakan bagian padat yang terdapat 

pada susu dan memiliki nilai nutrisi yang terkandung antara 

lain protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral yang tidak 

larut dalam air dan sebagian kecil air. Menurut (Anonymous, 

1992), standar mutu total padatan minimal 8,2%. Nilai gizi 

yang terdapat pada yoghurt sangat tinggi dibandingkan susu 

segar, hal tersebut dikarenakan meningkatnya total padatan 

sehingga kandungan zat-zat gizi lainnya juga meningkat, 

selain itu yoghurt sesuai bagi penderita yang tidak toleran 

terhadap laktose (Wahyudi, 2006). 

Total padatan yang baik biasanya tidak lebih dari 40-

42% (Arbuckle dan Marshall, 2000). Total padatan susu segar 

diukur dengan menggunakan Hand Refractometer dan 

penentuan total padatan didasarkan pada penetapan kadar air. 

Menurut (AOAC, 2006), total padatan dapat dihitung dengan 

cara, penambahan 1-2gram (2ml) contoh dimasukkan kedalam 

cawan berdiameter 5cm dan dicairkan dalam pemanas air 

30°C, kemudian beratnya ditimbang (a), kemudian contoh 

didinginkan dalam desikator lalu ditimbang sekali lagi (b). 

Selisih pada berat contoh dihitung sebagai kadar air contoh. 

Total Padatan= 100% - Kadar Air  

 

2.2.5.4 Viskositas 

Viskositas merupakan kekentalan suatu hambatan 

yang dimana menahan zat cair secara molekuler yang 

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 

dkk., 2000). Viskositas dapat menjadi salah satu parameter 
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yang dapat menentukan kualitas yoghurt (Pramitaningrum, 

2011). 

Viskositas dapat meningkat apabila jumlah 

konsentrasi penambahan semakin banyak, hal tersebut 

dikarenakan semakin banyak konsentrasi maka kapasitas 

pengikatan air juga akan semakin meningkat (Goncalvez et al., 

2005). Penurunan viskositas pada yoghurt dapat disebabkan 

oleh beberapa sebab antara lain jumlah kepadatan yang 

rendah, kurangnya proses pemanasan atau homogenisasi pada 

susu, terlalu rendah suhu inkubasi yang digunakan, rendahnya 

prosentase inokulasi bakteri asam laktat pada susu, tidak 

adanya penambahan bahan penstabil dan terlalu lama pada 

proses pengadukan (Tamime dan Robinson, 2000). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi penelitian 

Pembuatan sampel dilakukan di Rumah Yoghurt Junrejo 

dan pengujian pH, sineresis, total padatan dan viskositas ini 

dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yoghurt set yang dibuat dari susu sapi dengan penambahan 

tepung pisang kepok. 

 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: susu segar, starter Lactobacillus bulgaricus, 

Stretococus thermophilus dan Lactobacillus 

acidophilus, tepung pisang kepok, alkohol 70%, larutan 

buffer pH dan aquadest. 

 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan 

yoghurt set dengan penambahan tepung pisang kepok, 

meliputi: pH meter, cawan petri, mikropipet, timbangan 

digital, centrifuge, tabung centrifuge, erlenmeyer, 

beaker glass, pengaduk kaca, thermometer, pH meter, 

viskometer, gelas ukur, sendok, pipet ukur, kertas label. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

laboratorium, dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan yaitu persentase penggunaan 

tepung pisang kepok sebagai berikut: 

P0 : tanpa penambahan tepung pisang kepok 0% 

P1 :  penambahan tepung pisang kepok 2% dari susu 

segar 

P2 : penambahan tepung pisang kepok 4% dari susu 

segar 

P3 : penambahan tepung pisang kepok 6% dari susu 

segar 

P4 : penambahan tepung pisang kepok 8% dari susu 

segar 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Pengujian penambahan tepung pisang kepok terhadap 

yoghurt set meliput variabel-variabel sebagai berikut: 

1. pH 

2. Sineresis 

3. Total Padatan 

4. Viskositas 

 

3.5 Analisis Data 

Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang 

langsung didapat dari hasil analisis uji total padatan, uji pH, 

uji sineresis, uji viskositas. 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode 

analisis ragam, Analysis of Varians (ANOVA) dengan bantuan 

Microsoft Excel apabila hasil uji menunjukan adanya pengaruh 



25 

yang nyata, maka dilakukan uji lanjutan menggunakan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.6 Diagram Alir 

3.6.1 Prosedur Pembuatan Tepung Pisang Kepok (Jenie 

dkk., 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Tepung Pisang Kepok 

 

 

 

 

 

Pisang Kepok 

Dicuci hingga bersih 

Dikukus selama 10 menit 

Dikeringkan menggunakan dengan cara 

dijemur/menggunakan oven hingga 

menyerupai gaplek 

Digiling sampai halus hingga menjadi 

tepung 
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3.6.2 Prosedur Pembuatan Yoghurt Set dengan 

Penambahan Tepung Pisang Kepok dan uji pH, 

Sineresis, Total Padatan dan Viskositas dengan 

Level yang Berbeda (Luthana, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipasteurisasi hingga suhu 70-75°C 

Homogenisasi 

Ditambahkan starter Lactobacillus 

bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus 

acidophilus 1:1 (2% dari bahan 

susu) 

Ditambahkan Tepung Pisang Kepok 

Susu Segar 250ml 

Diinkubasi selama 24 jam 

(diharuskan keadaan tertutup rapat) 

Uji pH yoghurt set 

Uji Sineresis yoghurt set 

Uji Total Padatan yoghurt set 

Uji Viskositas yoghurt set 

 

Penambahan Tepung 

Pisang Kepok: 

- 0% 

- 2% (5gr) 

- 4% (10gr) 

- 6% (15gr) 

- 8% (20gr) 

Gambar 2. Diagram Alir Yoghurt Set Dengan Penamabahan 

Tepung Pisang Kepok 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Data Penelitian dan Analisis Ragam 

Produk yoghurt set dengan penambahan tepung pisang 

kepok diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan 

mempunyai peranan yang penting bagi kesehatan tubuh 

diantaranya dapat menjaga kesehatan lambung, menurunkan 

darah tinggi dan mencegah osteoporosis. 

 

  
Gambar 4. Tepung Pisang Kepok dan Produk Yoghurt Set 

Dengan Penambahan Tepung Pisang Kepok 

 

Pengaruh penambahan tepung pisang kepok terhadap 

kualitas yoghurt set yang ditinjau dari pH, sineresis, total 

padatan dan viskositas ditampilkan pada Tabel 3. Berdasarkan 

data pada Tabel 3, diketahui bahwa penambahan tepung 

pisang kepok dengan tingkat yang berbeda memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis, total 

padatan dan viskositas yoghurt set, sedangkan di sisi lain 

penambahan tepung pisang kepok dengan tingkat yang 

berbeda tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap pH yoghurt set. Rata- rata pH, sineresis, 

total padatan dan viskositas yoghurt set pada masing-masing 

perlakuan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 
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tertera pada Tabel 3. Data analisis ragam dan UJBD pH, 

sineresis, total padatan dan viskositas tertera pada Lampiran. 

 

Tabel 3. Rata-rata hasil uji pH, sineresis, total padatan dan 

viskositas serta Hasil UJBD 

Perlakua

n 

Rata-rata pH  Rata-rata 

Sineresis 

Rata-rata Total 

Padatan (%) 

Rata-rata Viskositas (cP) 

P0 (0%) 3,873 ± 0,015 0,539 ± 0,054ᵈ 11,383 ± 0,958ª 2199,333 ± 104,997ª 

P1 (2%) 3,820 ± 0,035 0,465 ± 0,043ᶜᵈ 12,347 ± 0,410ªᵇ 3391,333 ± 393,980ª 

P2 (4%) 3,803 ± 0,031 0,375 ± 0,011ᵇᶜ 13,337 ± 0,204ᵇ 4381,000 ± 416,789ª 

P3 (6%) 3,837 ± 0,015 0,350 ± 0,012ªᵇ 14,820 ± 0,254ᶜ 11630,667 ± 1520,837ᵇ 

P4 (8%) 3,853 ± 0,040 0,257 ± 0,082ª 16,727 ± 0,243ᵈ 32888,333 ± 2099,534ᶜ 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

4.2 Pengaruh Penambahan Tepung Pisang Kepok 

Terhadap pH Yoghurt Set 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok pada pembuatan yoghurt set dengan 

konsentrasi yang berbeda tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap pH yoghurt set. Data pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata 

pH yaitu 3,873 dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan 

P1, P2, P3 dan P4. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok dengan konsentrasi yang berbeda dapat 

menurunkan nilai pH yoghurt set, sehingga menolak hipotesis 

1 yang menyatakan bahwa penambahan tepung pisang kepok 

sebagai bahan sumber prebiotik dengan konsentrasi yang 
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berbeda pada yoghurt set akan meningkatkan nilai pH. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa nilai pH yoghurt dipengaruhi 

oleh konsentrasi dan jenis prebiotik disebabkan kandungan 

inulin yang terdapat dalam pisang kepok yang difermentasi 

oleh bakteri asam laktat melalui proses glikolisis sehingga 

semakin besar konsentrasi maka pH akan semakin turun. 

Rossa (2000), menyatakan bahwa Yoghurt dengan 

penambahan tepung umbi garut memiliki nilai pH lebih rendah 

dikarenakan adanya substrat spesifik (inulin) yang terdapat 

pada umbi garut. Inulin difermentasi oleh bakteri asam laktat 

melalui proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa 

menjadi piruvat atau asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan 

dapat menurunkan pH, sehingga semakin banyak jumlah 

inulin yang terkandung maka semakin banyak asam yang 

dihasilkan sehingga pH akan semakin cepat turun. 

Tamime dan Robinson (2000) menyatakan yoghurt yang 

baik memiliki pH 3,8-4,6. Jay (2005), menyatakan pH yoghurt 

dipengaruhi oleh jenis prebiotik dan kisaran pH yoghurt yang 

lebih luas yaitu antara 3,5 - 4,5 maka sampel yoghurt dapat 

diukur daya hambatnya oleh karena pH  nya sudah berada 

dalam range dan dapat disimpulkan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok dapat menghasilkan daya hambat yang 

berbeda oleh karena tepung pisang kepok sebagai sumber 

prebiotik dan adanya substrat spesifik (inulin) sehingga dapat 

menghasilkan pH yang lebih rendah meskipun bila dinalisis 

secara statistik hasilnya tidak berbeda nyata. 

 

4.3 Pengaruh Penambahan Tepung Pisang Kepok 

Terhadap Sineresis Yoghurt Set 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung pisang kepok pada pembuatan yoghurt set 
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dengan konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap sineresis 

yoghurt set. Nilai rata-rata sineresis yoghurt set disajikan pada 

Tabel 3. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa perlakuan P0 

menghasilkan nilai rata-rata 0,539 yang lebih tinggi 

dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. Pada perlakuan P4 memiliki 

nilai rata-rata 0,257 yang lebih rendah dibandingkan dengan 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok dengan konsentrasi yang berbeda dapat 

menurunkan nilai sineresis yoghurt set, sehingga menerima 

hipotesis 2 yang menyatakan bahwa penambahan tepung 

pisang kepok sebagai bahan sumber prebiotik dengan 

konsentrasi yang berbeda pada yoghurt set akan menurunkan 

nilai sineresis. Hal tersebut menunjukkan bahwa menurunnya 

nilai sineresis yoghurt set dipengaruhi oleh konsentrasi dan 

jenis prebiotik disebabkan oleh sifat gel pada tepung pisang 

kepok yang memiliki kemampuan mengikat air sehingga 

rembesan air dari laktosa dapat diikat oleh gel pada pisang 

kepok. Nilai sineresis sendiri menunjukkan bahwa semakin 

rendah tepung pisang kepok yang ditambahkan maka sineresis 

semakin tinggi dan jika semakin banyak konsentrasi tepung 

pisang kepok yang ditambahkan maka sineresis yoghurt set 

yang dihasilkan akan semakin rendah. 

Purnamasari (2015), menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa penambahan berbagai pati ubi jalar pada yoghurt set 

terbukti efektif untuk mencegah terjadinya sineresis 

dikarenakan penambahan total solid yang tinggi dapat 

menyebabkan peningkatan pada viskositas, apabila viskositas 

meningkat maka sineresis juga akan menurun. Menurut Manab 

(2008), kecenderungan terjadinya sineresis yoghurt tidak dapat 
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dihambat karena rembesan yoghurt banyak terbentuk akibat 

adanya pengasaman oleh asam laktat sehingga hanya ada 

interaksi protein-protein dan karena terjadinya penurunan pH 

sampai titik isoelektrik. Sineresis dapat dikurangi dengan cara 

menambahkan tepung yang memiliki sifat gel untuk mengikat 

air. 

Goncalvez, et al., (2005) menambahkan dalam 

penelitiannya yang menggunakan pati termodifikasi sebagai 

bahan pengental yoghurt, menyatakan bahwa penambahan 

konsentrasi pengental akan mengurangi terjadinya sineresis 

secara signifikan. Selain itu Spreer (2000), juga menyatakan 

bahan penstabil yang ditambahkan pada yoghurt berfungsi 

untuk meningkatkan viskositas serta mengurangi resiko 

terhadap sineresis. 

 

4.4 Pengaruh Penambahan Tepung Pisang Kepok 

Terhadap Total Padatan Yoghurt Set 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung pisang kepok pada pembuatan yoghurt set 

dengan konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total padatan 

yoghurt set. Nilai rata-rata total padatan yoghurt set disajikan 

pada Tabel 3. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 11,383% 

dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan P1, P2, P3 

dan P4. Sedangkan perlakuan P4 memiliki nilai rata-rata 

sebesar 16,727% dimana lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan P0, P1, P2 dan P3. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok dengan konsentrasi yang berbeda dapat 

meningkatkan nilai total padatan yoghurt set, sehingga 
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menerima hipotesis 3 yang menyatakan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok sebagai bahan sumber prebiotik dengan 

konsentrasi yang berbeda pada yoghurt set akan meningkatkan 

nilai total padatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

meningkatnya nilai total padatan yoghurt set dipengaruhi oleh 

konsentrasi dan jenis prebiotik disebabkan kandungan total 

padatan dalam yoghurt set adalah bahan baku yang digunakan 

dalam pembuatan yoghurt set yang berbentuk padat sehingga 

semakin banyak total padatan maka jumlah air yang terdapat 

dalam adonan semakin sedikit. Kandungan pati juga 

merupakan sumber padatan dengan molekul amilopektin yang 

rapat dan berdaya serap air tinggi, sehingga dapat 

menghasilkan produk dengan total padatan yang tinggi. 

Putu (2014), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa 

penambahan tepung pisang ambon dapat meningkatkan total 

padatan produk yoghurt hingga mencapai 15,36% dikarenakan 

memiliki rendemen yang lebih tinggi dan jenis pisang kepok 

juga berpati sehingga memiliki total padatan yang lebih besar. 

Penambahan konsentrasi dengan bahan yang memiliki 

kandungan pati akan meningkatkan jumlah total padatan yang 

menurut El Khair (2009), juga meningkatkan densitas gel yang 

berbentuk dan meningkatkan kapasitas pengikatan air yang 

berakibat pada peningkatan viskositas sehingga dapat 

menghasilkan yoghurt set yang kuat dan stabil. 

Tamime dan Robinson (2000), menyatakan bahwa 

yoghurt set yang baik memiliki nilai total padatan berkisar 

antara 14-18%. Nilai ini juga sudah memenuhi persyaratan 

SNI 01.2981-2009 (2009) yang menyebutkan bahwa total 

padatan minimum pada produk yoghurt set sebesar 8,2%. 
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4.5 Pengaruh Penambahan Tepung Pisang Kepok 

Terhadap Viskositas Yoghurt Set 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung pisang kepok pada pembuatan yoghurt set 

dengan konsentrasi yang berbeda memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap viskositas 

yoghurt set. Nilai rata-rata viskositas yoghurt set disajikan 

pada Tabel 3. Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

perlakuan P0 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 2199,333 

dimana lebih kecil dibandingkan P1, P2, P3 dan P4. 

Sedangkan perlakuan P4 memiliki nilai rata-rata sebesar 

32888,333 yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

P0, P1, P2 dan P3. 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa penambahan 

tepung pisang kepok dengan konsentrasi yang berbeda dapat 

meningkatkan nilai viskositas yoghurt set, sehingga menerima 

hipotesis 4 yang menyatakan bahwa penambahan tepung 

pisang kepok sebagai bahan sumber prebiotik dengan 

konsentrasi yang berbeda pada yoghurt set akan meningkatkan 

nilai viskositas. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

banyak konsentrasi maka semakin tinggi jumlah air bebas 

yang diserap dan diikat sehingga keadaan gel dapat menjadi 

kuat dan juga nilai viskositas dari yoghurt set juga meningkat, 

selain itu meningkatnya nilai viskositas juga dapat 

dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh tepung untuk 

mengikat air sehingga interaksi antar molekul dalam yoghurt 

dapat meningkat selain itu meningkatnya nilai viskositas juga 

dapat dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh tepung 

untuk mengikat air sehingga interaksi antar molekul dalam 

yoghurt dapat meningkat. 
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Purnamasari (2015), menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa penambahan berbagai pati ubi jalar pada yoghurt set 

dapat meningkatkan nilai viskositas dikarenakan penambahan 

pati ubi jalar dapat berfungsi sebagai pengental sehingga 

kapasitas pengitkatan air juga akan meningkat dan nilai 

viskositas juga meningkat. Karlina (2014), menambahkan 

dalam penelitiannya tentang yoghurt tanpa lemak dengan 

penambahan tepung pisang bahwa tingkat kekentalan yoghurt 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penambahan inulin 

dan penambahan pati sebesar 3% juga efektif meningkatkan 

viskositas secara signifikan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ibrahim et al, 

(2004),  penambahan inulin dapat membantu meningkatkan 

viskositas dan penggumpalan curd pada suatu produk dan 

dapat mengurangi sineresis. Menurut Histifarina (2012), 

pisang kepok mengandung kadar pati 44,61-45,68%, relatif 

tinggi dibanding beberapa jenis pisang lain. Hal tersebut dapat 

terjadi dikarenakan adanya gelatinisasi pati. Proses gelatinisasi 

pati terjadi saat air diserap ke dalam sel, sehingga terjadi 

pembengkakan dengan adanya pemanasan. Air di dalam sel 

terikat kuat oleh struktur heliks ganda, dan dapat 

menyebabkan pembengkakkan tersebut bersifat irreversible. 

 

4.6 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dalam penelitian yoghurt 

set dengan penambahan tepung pisang kepok diperoleh dengan 

membandingkan masing-masing perlakuan menggunakan 

indeks efektifitas, selain itu perlakuan terbaik dilakukan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dari perbedaan variabel yang diteliti dengan konsentrasi 

pemberian perlakuan yang berbeda. 
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Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu pH, 

sineresis, total padatan dan viskositas pada yoghurt set dengan 

penambahan tepung pisang kepok. Hasil yang diperoleh dalam 

perlakuan terbaik dilakukan dengan mentabulasi, 

menjumlahkan dan merata-rata semua variabel untuk 

mengetahui urutan rangking hingga memperoleh nilai hasil. 

Perlakuan terbaik pada penelitian ini terletak pada 

perlakuan P4 yaitu susu segar dengan penambahan tepung 

pisang kepok 8% yang diproses menjadi yoghurt set. 

Penambahan tepung pisang kepok dengan konsentrasi 8% 

memberikan hasil nilai rata-rata pH 3,85 dan nilai tersebut 

sesuai dengan pendapat Rossa (2000), menyatakan bahwa 

Yoghurt dengan penambahan tepung umbi garut memiliki nilai 

pH lebih rendah dikarenakan adanya substrat spesifik (inulin) 

yang terdapat pada umbi garut. Jay (2005), menambahkan pH 

yoghurt dipengaruhi oleh jenis prebiotik dan kisaran pH 

yoghurt yang lebih luas yaitu antara 3,5 - 4,5, sehingga sampel 

yoghurt dengan nilai berkisar 3,5-4,5 sudah dapat diukur daya 

hambatnya oleh karena pH nya sudah berada dalam range. 

Nilai rata-rata sineresis pada penentuan perlakuan terbaik 

didapatkan P4 yaitu 0,257 dan terjelek P0 yaitu 0,539. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Purnamasari (2015), 

menjelaskan dalam penelitiannya bahwa penambahan berbagai 

pati ubi jalar pada yoghurt set terbukti efektif untuk mencegah 

terjadinya sineresis. Goncalvez et, al (2005), menambahkan 

penambahan pati termodifikasi sebagai bahan pengental 

yoghurt, dapat mengurangi terjadinya sineresis secara 

signifikan. Nilai rata-rata total padatan pada penentuan terbaik 

didapatkan P4 sebesar 16,727%. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Putu (2014), menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa penambahan tepung pisang ambon dapat meningkatkan 
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total padatan produk yoghurt. Tamime dan Robinson (2000), 

menambahakan yang menyatakan bahwa total padatan pada 

yoghurt yang baik memiliki nilai berkisar 14-18%, sedangkan 

nilai rata-rata perlakuan terjelek didapatkan P0 sebesar 

11,383%, dimana nilai tersebut masih belum melewati standar 

dari total padatan. Viskositas dengan perlakuan terbaik di 

dapatkan P4 yang memiliki nilai rata-rata sebesar 32888,333 

cP. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purnamasari (2015), 

bahwa penambahan berbagai pati ubi jalar pada yoghurt set 

dapat meningkatkan nilai viskositas. Ibrahim et al, (2004) 

menambahkan penambahan inulin dapat membantu 

meningkatkan viskositas dan penggumpalan curd pada suatu 

produk dan dapat mengurangi sineresis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tentang 

pengaruh penambahan tepung pisang kepok terhadap pH, 

sineresis, total padatan dan viskositas yoghurt set maka 

didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penambahan tepung pisang kepok pada pembuatan yoghurt 

set dengan penambahan konsentrasi sebesar 8% merupakan 

penambahan yang paling terbaik dan memberikan pengaruh 

perbedaan yang sangat nyata dengan menurunkan nilai 

sineresis sebesar 0,257 ± 0,082, menaikkan nilai total 

padatan sebesar 16,7257% ± 0,243 dan nilai viskositas 

sebesar 32888,333cP ± 2099,534 yoghurt set. 

2. Penambahan tepung pisang kepok sebesar 8% pada 

pembuatan yoghurt set tidak memberikan pengaruh yang 

sama dan menurunkan derajat keasaman dengan nilai pH 

sebesar 3,853 ± 0,040. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan 

menggunakan tepung pisang kepok dengan konsentrasi 8% 

dari bobot susu segar untuk mendapatkan kualitas yoghurt set 

yang terbaik. Diharapkan dilakukan kajian lebih lanjut 

penggunaan tepung pisang kepok terhadap produk yoghurt lain 

seperti yoghurt drink atau es krim yoghurt. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Prosedur Uji pH (Apriyantono et al., 2000) 

1. Dikeringkan dengan kertas tisu lalu bilas elektroda dengan 

aquadest. 

2. Dibilas elektroda dengan contoh uji. 

3. Dicelupkan elektroda ke dalam contoh uji sampai pH meter 

menunjukkan pembacaan yang tetap. 

4. Dicatat hasil pembacaan skala atau angka pada tampilan 

dari pH meter. 
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Lampiran 2.  Prosedur Uji Sineresis dengan Modifikasi 

Metode Sentrifugasi (Kalab, 2000). 

1. Yoghurt dimasukkan kedalam tabung sentrifugasi dan 

disentrifugasi pada 2240, 2560 dan 2880 rpm masing – 

masing selama 10 menit pada suhu ruang (Sentrifus DSC 

108). 

2. Whey dipisahkan setiap sentrifugasi ditampung dan 

ditimbang. Prosentase kumulatif (w/w) whey diplot dengan 

kekuatan sentrifugasi dan slope garis regresi awal dipakai 

sebagai koefisien kerentanan terhadap sineresis. 

3. Kecenderungan sineresis dihitung dengan rumus: 

     Sineresis = 
 

 
      

     x = berat whey 

y = berat awal sampel 

4. Kerentanan sineresis terhadap kecepatan sentrifugasi 

dihitung dengan rumus: 

      Slope =    ⁄   

A =  Kecepatan sentrifugasi ( 2240, 2560, 2880 ) 

B = Sineresis setiap perlakuan dalam 3 kecepatan 

sentrifugasi 
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Lampiran 3.  Prosedur Uji Total Padatan (AOAC 

Chapter 33.8.03, 2006) 

1. Penentuan total padatan didasarkan pada penetapan kadar 

air. 

2. Sebanyak 5 gram bahan ditimbang dalam cawan 

alumunium yang telah diketahui bobot kosongnya. 

3. Sampel dipanaskan dalam penangas air selama 30 menit 

kemudian dikeringkan dalam over bersuhu 100℃ sampai 

beratnya konstan 

 

Total Padatan = 100% - kadar air 
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Lampiran 4. Prosedur Uji Viskositas dengan Viscometer 

Model DV (Moeefard and Teharani, 2008). 

1. Dipasang Spindel pada lengan spindle (spindle no. 3) 

2. Dimasukkan spindle ke dalam sampel yang diuji. 

3. Dihidupkan motor sehingga spindel berputar, setelah jarum 

dial menunjukkan angka stabil, motor dimatikan. 

4. Dicatat angka yang ditunjukkan oleh jarum dial, setiap 

sampel diukur 5 kali kemudian diambil rata-ratanya. 

5. Nilai rata-rata dikalikan dengan faktor pengali yang sesuai 

dengan kecapatan dan nomor spindle yang dipakai 

merupakan nilai kekentalan produk yang diuji. 
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Lampiran 5.  Dokumentasi Penelitian 

 
Gambar 5. Pembuatan Yoghurt Set 

 

 
Gambar 6. Penanaman Bakteri 
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Gambar 7. Proses Fermentasi 

 

 
Gambar 8. Proses Pengujian Kualitas Yoghurt Set 
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Lampiran 6.  Data dan analisis ragam uji pH yoghurt set 

 

Perlakuan 

pH 

Jumlah  
Rata-

rata 

Standar 

Deviasi Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

P0 (0%) 3,87 3,86 3,89 11,62 3,873 0,015 

P1 (2%) 3,84 3,78 3,84 11,46 3,820 0,035 

P2 (4%) 3,81 3,77 3,83 11,41 3,803 0,031 

P3 (6%) 3,85 3,84 3,82 11,51 3,837 0,015 

P4 (8%) 3,83 3,83 3,90 11,56 3,853 0,040 

Total 19,20 19,08 19,28 57,56 19,187 0,101 

 

Analisis ragam: 

Faktor Korelasi (FK) 

FK  = 
                  

     
 = 

      

     
  = 57,56

2
 / 15 = 220,877 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKTotal =  a  b  mnop – FK  

= ( 3,87
2
 + 3,86

2
 + … + 3,83

2
 + 3,90

2
 )  – FK 

= 220,894 – 220,877 = 0,017 

 

JKPerlakuan = 
     

2 

       
 – FK 

= 
        

 
        

 
        

 
        

 
          

 
 – FK 

= 
       

 
 – 220,877 = 220,886 – 220,877 = 0,009 

 

JKGalat = JKTotal – JKPerlakuan = 0,017 – 0,009 = 0,008 
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Tabel Anova: 

SK JK DB KT F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 0,009 4 0,002 2,665 3,478 5,994 

Galat 0,008 10 0,001 
   

Total 0,017 14         

 

Keterangan :  

F Hitung < F Tabel 5%, maka penambahan tepung pisang 

kepok tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

pH yoghurt set. 
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Lampiran 7.  Data dan analisis ragam uji sineresis 

yoghurt set 

 

Perlakuan 

Hasil Sineresis 

Jumlah  
Rata-

rata 

Standart 

Deviasi 
Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

P0 (0%) 0,601 0,515 0,500 1,616 0,539 0,054 

P1 (2%) 0,507 0,468 0,422 1,396 0,465 0,043 

P2 (4%) 0,387 0,365 0,373 1,125 0,375 0,011 

P3 (6%) 0,341 0,364 0,344 1,049 0,350 0,012 

P4 (8%) 0,181 0,344 0,247 0,772 0,257 0,082 

Total 2,017 2,056 1,886 5,958 1,986 0,089 

 

Analisis ragam: 

 

Faktor Korelasi (FK) 

 

FK  = 
                  

     
 = 

      

     
  = 5,958

2
 / 15 = 2,367 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKTotal =  a  b  mnop – FK  

= ( 0,601
2
 + 0,515

2
 + … + 0,344

2
 + 0,247

2
 )  – FK 

= 2,531 – 2,367 = 0,165 

 

JKPerlakuan = 
     

2 

       
 – FK 

= 
                                      

 
 – FK 
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= 
     

 
 – 2,367 = 2,508 – 2,367 = 0,141 

 

JKGalat = JKTotal – JKPerlakuan = 0,165 – 0,141 = 0,023 

 

Tabel Anova: 

SK JK DB KT F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 0,141 4 0,035 15,023** 3,478 5,994 

Galat 0,023 10 0,002 
   

Total 0,165 14         

 

Keterangan :  

** F Hitung > F Tabel 1%, maka penambahan tepung pisang 

kepok memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap sineresis yoghurt set. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan :  

 

UJBD 1% 2 = SE. √             

  = 4,482 √         

  = 0,109 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

R (4, 10, 0,01) 4,482 4,671 4,789 4,871 

Nilai UJBD 1% 0,109 0,113 0,116 0,118 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P4 (8%) 0,257 a 

P3 (6%) 0,350    ab 

P2 (4%) 0,375       bc 

P1 (2%) 0,465            cd 

P0 (0%) 0,539              d 
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Lampiran 8.  Data dan analisis ragam uji total padatan 

yoghurt set 

 

Perlakuan 

Total Padatan 

Jumlah  
Rata-

rata 

Standar 

Deviasi Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

P0 (0%) 12,18 11,65 10,32 34,15 11,383 0,958 

P1 (2%) 12,82 12,11 12,11 37,04 12,347 0,410 

P2 (4%) 13,57 13,19 13,25 40,01 13,337 0,204 

P3 (6%) 15,11 14,71 14,64 44,46 14,820 0,254 

P4 (8%) 16,68 16,51 16,99 50,18 16,727 0,243 

Total 70,36 68,17 67,31 205,84 68,613 1,573 

 

Analisis ragam : 

 

Faktor Korelasi (FK) 

 

FK  = 
                  

     
 = 

       

     
  = 205,84

2
 / 15 = 2824,674 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

 

JKTotal =  a  b  mnop – FK  

= ( 12,18
2
 + 11,65

2
 + … + 16,51

2
 + 16,99

2
 )  – FK 

= 2880,406 – 2824,674 = 55,732 

JKPerlakuan = 
     

2 

       
 – FK 

= 
        

 
        

 
        

 
        

 
          

 
 – FK 

= 
        

 
 – 2824,674 = 2877,903 – 2824,674 = 53,229 

JKGalat = JKTotal – JKPerlakuan = 55,732 – 53,229 = 2,503 
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Tabel Anova: 

SK JK DB KT F Hitung F Tabel 5% F Tabel 1% 

Perlakuan 53,229 4 13,307 53.164** 3.478 5.994 

Galat 2,503 10 0,250 
   

Total 55,732 14         

 

Keterangan :  

** F Hitung > F Tabel 1%, maka penambahan tepung pisang 

kepok memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap total padatan yoghurt set. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan : 

 

UJBD 1% 2 = SE. √             

  = 4,482 √          

  = 1,121 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

R (4, 10, 0,01) 4,482 4,671 4,789 4,871 

Nilai UJBD 1% 1,121 1,168 1,198 1,218 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 (0%) 11,383 a 

P1 (2%) 12,347   ab 

P2 (4%) 13,337     b 

P3 (6%) 14,820        c 

P4 (8%) 16,727            d 
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Lampiran 9.  Data dan analisis ragam uji viskositas 

yoghurt set 

 

Perlakuan 

Viskositas 

Jumlah  Rata-rata 
Standar 

Deviasi Ulangan 

1 

Ulangan 

2 

Ulangan 

3 

P0 (0%) 2087 2295 2216 6598 2199,333 104.997 

P1 (2%) 3280 3829 3065 10174 3391,333 393.980 

P2 (4%) 4240 4850 4053 13143 4381,000 416.789 

P3 (6%) 13210 11506 10176 34892 11630,667 1520.837 

P4 (8%) 34940 32981 30744 98665 32888,333 2099.534 

Total 57757 55461 50254 163472 54490,667 3844.465 

 

Analisis ragam : 

Faktor Korelasi (FK) 

 

FK = 
                  

     
 = 

       

     
  = 163472

2
 /15 = 1781539652,267 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKTotal =  a  b  mnop – FK  

= ( 2087
2
 + 2295

2
 + … + 32891

2
 + 30774

2
 )  – FK 

= 3771460634 – 1781539652,267 = 1989920981,733 

 

JKPerlakuan = 
     

2 

       
 – FK 

= 
       

 
        

 
        

 
        

 
          

 
 – FK 

= 
           

 
 – 1781539652,267 = 3757338739 – 

1781539652,267 = 1975799087,067 
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JKGalat   = JKTotal – JKPerlakuan = 1989920981,733 – 1975799087,067 

= 14121894,667 

 

Tabel Anova: 

SK JK DB KT F Hitung 
F Tabel 

5% 

F Tabel 

1% 

Perlakuan 1975799087,067 4 493949771,776 349,775** 3,478 5,994 

Galat 14121894,667 10 1412189,467 
   

Total 1989920981,733 14         

 

Keterangan :  

** F Hitung > F Tabel 1%, maka penambahan tepung pisang 

kepok memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap total padatan yoghurt set. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan : 

 

UJBD 1% 2 = SE. √             

  = 4,482 √                

  = 2663,105 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 5 

R (4, 10, 0,01) 4,482 4,671 4,789 4,871 

Nilai DMRT 1% 2663,105 2775,405 2845,518 2894,241 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 (0%) 2199,333 a 

P1 (2%) 3391,333 a 

P2 (4%) 4381,000 a 

P3 (6%) 11630,667    b 

P4 (8%) 32888,333       c 
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Lampiran 10.  Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik 

 

Perlakuan pH Sineresis 
Total 

Padatan 
Viskositas Jumlah Rata-rata 

P0 3.873* 0.539* 11.383* 2,199.333* 2,215.128 553.782 

P1 3.820 0.465 12.347 3,391.333 3,407.965 851.991 

P2 3.803 0.375 13.337 4,381.000 4,398.515 1,099.629 

P3 3.837 0.350 14.820 11,630.667 11,649.674 2,912.419 

P4 3.853** 0.257** 16.727** 32,888.333** 32,909.170 8,227.293 

Jumlah 19.186 1.986 68.614 54,490.666 

  
Rata-rata 3.837 0.397 13.723 10,898.133 

  Keterangan:  

**= Nilai rata-rata terbaik 

 *= Nilai rata-rata terjelek 
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