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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to find out the best of 

addition of carrot extract in yogurt in terms of organoleptic 

qualities, moisture content and viscosity. Materials used in this 

research were fresh milk, carrot extract, starter plain yogurt 

(Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus), 

beaker glass, water bath, aluminum foil, paper labels, aquades and 

alcohol 75%. The method was experiment using Randomized 

Block Design (RBD), with 4 treatments and 3 replications. The 

percentation of ading carrot extract (P0); 5% (500 ml) (P1); 10% 

(500 ml) (P2) and 15% (500 ml) (P3). The data was analyzed by 

analysis of variance (ANOVA) which was folllowed by the 

Duncan’s Multiple Range Test for any significant result. The 

result showed that the addition of carrot extract had high 

significants effect (P<0.01) on viscosity and not significant 

(P>0.05) to moisture content of yogurt. Beside the addition of 

carrot extract in different concentrations not significants effect 

(P>0.05) on the aroma but significant effect (P<0.05) on color 

and flavor, aroma and had high significants effect (P<0.01) on 
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texture of yogurt. The conclusions of this study was with 5 

percent carrot extract addition produce the best quality in terms of 

viscosity (232.33 cP); moisture content 91.33% and organoleptic 

test is aroma; flavor; texture and color were 3.80; 3.87; 3.80 dan 

3.53 respectively. 

 

Key word : yogurt, carrot, physical and organoleptic test 
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RINGKASAN 

Yogurt merupakan salah satu bentuk produk minuman hasil 

pengolahan susu yang memanfaatkan mikroba dalam proses 

fermentasi susu segar menjadi suatu bentuk produk emulsi semi 

solid dengan rasa yang lebih asam. Produk ini dapat memberi 

nilai tambah pada susu terutama untuk meningkatkan daya cerna 

susu dan membentuk ekologi dalam sistem digesti untuk 

menunjang stabilitas sistem pencernaan  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2013 

bertempat di Laboratorium Pangan Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk  

mengetahui penambahan wortel pada sifat fisik (viskositas dan 

kadar air) dan organoleptik (rasa, aroma, warna, dan tekstur) pada 

yogurt. 

Materi yang digunakan adalah susu segar, sari wortel, 

starter plain yogurt (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus), beaker glass, water bath, thermometer, bahan 

pembungkus,  aluminium foil, kertas label, aquades, dan alkohol 

75%. Metode yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan yaitu penambahan 

penambahan sari wortel pada yogurt dengan konsentrasi 0%, 5%, 

10% dan 15 % dari volume susu (500 ml), dengan masing-masing 
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perlakuan dilakukan 3 ulangan. Variabel yang diamati adalah 

kualitas fisik yaitu viskositas dan kadar air serta uji organoleptik 

yang meliputi warna, rasa, aroma, tekstur. Analisis data 

menggunakan analisis ragam, dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan untuk pengamatan yang menunjukkan 

perbedaan pengaruh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari 

wortel dalam pembuatan yogurt dengan konsentrasi berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap viskositas tetapi tidak berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap  kadar air yogurt. Uji organoleptik pada yogurt untuk 

menentukan pengaruh penambahan sari wortel berdasarkan pada 

penerimaan panelis terhadap karakteristik sensori produk tersebut 

yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa penambahan sari wortel pada pembuatan 

yogurt dengan konsentrasi berbeda tidak memberikan perbedaan 

pengaruh (P>0,05) terhadap aroma, tetapi memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata terhadap (P<0,05) tehadap rasa dan aroma 

serta sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur yogurt. 

Kesimpulan pada hasil penelitian ini adalah penambahan 

sari wortel sebanyak 5% pada pembuatan yogurt menghasilkan 

yogurt dengan kualitas terbaik yang dapat diterima panelis 

dengan penilaian pada kualitas fisik viskositas sebesar 232,33 cP;  

kadar air sebesar 91,33% dan uji organoleptik dengan nilai aroma, 

rasa, tekstur dan warna dengan nilai masing-masing sebesar 3,80; 

3,87; 3,80 dan 3,53. Disarankan penambahan sari wortel 

sebaiknya maksimal 5% agar diperoleh kualitas yogurt susu yang 

baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan produk bernilai gizi tinggi yang sangat 

berperan dalam peningkatan gizi masyarakat, selain efisiensi 

dalam pemanfaatannya produk asal hewan ini juga mudah diolah 

menjadi produk olahan susu dan dikombinasikan dengan produk 

pangan lain untuk kebutuhan konsumsi. Pemanfaatan teknologi 

dalam pengolaannya sangat beragam, dari metode kontemporer 

yang sederhana hingga pengolahan modern terutama untuk 

produksi secara massal. Oleh karena itu, seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tercipta 

banyak inovasi dalam pengolahan misalnya mentega, es krim, 

keju, yogurt, dan produk olahan makanan lainnya. 

Menurut Badan Pengawas Obat Makanan (2005) pangan 

fungsional adalah pangan yang secara alamiah maupun telah 

melalui proses, mengandung satu atau lebih senyawa yang 

berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-

fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan 

fungsional ini dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau 

minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, 

warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. 

Selain itu, tidak memberikan kontra indikasi dan tidak memberi 

efek samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan terhadap 

metabolisme zat gizi lainnya. Salah satu pangan fungsional yang 

populer di kalangan masyarakat dan banyak dikembangankan 

oleh para ahli pangan adalah susu fermentasi dalam bentuk 

yogurt. Hal tersebut terkait dengan bukti ilmiah bahwa yogurt 

dipercaya mengandung nutrisi yang baik serta memiliki khasiat 

terhadap kesehatan manusia, terutama bagi saluran pencernaan 
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dan sistem kekebalan tubuh karena mengandung bakteri baik 

didalamnya. 

Yogurt merupakan salah satu bentuk produk minuman 

hasil pengolahan susu yang memanfaatkan mikroba dalam proses 

fermentasi susu segar menjadi suatu bentuk produk emulsi semi 

solid dengan rasa yang lebih asam. Produk ini dapat memberi 

nilai tambah pada susu terutama untuk meningkatkan daya cerna 

susu dan membentuk ekologi dalam sistem digesti untuk 

menunjang stabilitas sistem pencernaan. Hidrolisis gula susu 

(laktosa) menjadi asam laktat oleh aktifitas mikroba 

meningkatkan keasaman susu (pH menurun) yang mengakibatkan 

koagulasi protein susu dan membentuk curd yang kompak. 

Terbentuknya asam laktat menyebabkan yogurt memiliki rasa 

asam. Rasa asam, aroma yang lebih kecut dan tajam, dan warna 

yang lebih gelap dari susu segar menyebabkan produk ini 

memerlukan perlakuan tambahan dalam proses pembuatannya. 

Produk yogurt di pasaran umumnya telah mengalami penambahan 

sari buah-buahan dan zat pewarna, untuk mencegah rasa asam 

yang berlebihan dan untuk meningkatkan daya tarik produk. 

Sejalan dengan kemajuan media informasi dan dinamika 

pengetahuan yang kian berkembang di masyarakat, persepsi 

tentang manfaat dan nilai tambah yang diperoleh saat 

mengkonsumsi suatu produk hasil olahan susu menjadi 

determinan dalam peningkatan daya tarik produk. Introduksi 

bahan-bahan alami lain yang mempunyai nilai manfaat yang 

berbeda dan spesifik namun tidak mengganggu dalam proses 

pengolahan, kemudian menjadi tantangan dalam pengembangan 

proses produksi yogurt.  

Wortel termasuk ke dalam famili Umbilliferae, yaitu 

tanaman yang bunganya mempunyai susunan bentuk mirip 

dengan payung dan pertama kali ditemukan di Eropa bagian 

selatan, Afrika utara dan di perbatasan Asia. Menurut Rukmana 
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(1995) wortel dapat memberikan peningkatan rasa manis dan 

tekstur lembut dalam pembuatan produk olahan makanan. 

Sedangkan menurut Rachman dan Histifarina (2004) umbi yang 

baik adalah yang masih muda karena umbi yang sudah tua 

mempunyai tekstur yang keras dan rasa pahit sedangkan umbi 

yang masih muda mempunyai rasa yang lebih manis dan tekstur 

yang lembut. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa wortel nantinya 

diharapkan mampu memberikan rasa manis dan tekstur yang 

lebih lembut dan menurunkan nilai viskositas pada yogurt. Selain 

itu, diharapkan pula wortel mampu memberikan warna yang lebih 

menarik pada yogurt yaitu warna orange atau kemerahan karena 

mengandung beta-karoten. Beta-karoten merupakan pigmen 

warna orange, merah orange dan kuning yang secara alami 

terdapat di dalam produk pangan baik dalam sayuran maupun 

buah-buahan.  

Manfaat yogurt yang dikenal selama ini adalah pengaruh 

positifnya terhadap proses pencernaan. Namun, tidak sedikit pula 

masyarakat yang menyenangi yogurt, karena bentuk penyajian 

dalam rasa dan warna buah-buahan seringkali menimbulkan 

keraguan pada sisi keamanan produk. Disamping itu, pola pikir 

konsumen yang cenderung pada pengaruh manfaat produk secara 

komprehensif mengakibatkan diperlukannya suatu bentuk 

introduksi bahan alami yang dapat mengatasi masalah tersebut. 

Diketahui bahwa proses produksi yogurt sangat bergantung pada 

proses fermentasi susu yang berlangsung, keragaman antioksidan 

yang terkandung dalam sari bunga rosella kemungkinan dapat 

mempengaruhi kinerja mikroba pengurai selama dalam proses 

pembuatan yogurt. Berdasarkan hal tersebut, maka dianggap perlu 

dilakukan penelitian untuk melihat sejauh mana pengaruh 

penambahan sari wortel dalam proses pembuatan yogurt. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan sari wortel terhadap sifat fisik dan 

organoleptik yogurt. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sifat fisik dan organoleptik pada yogurt yang diberi penambahan 

sari wortel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi tentang 

bagaimana sifat fisik dan organoleptik yogurt yang diberi 

penambahan sari wortel. 

 

1.5  Kerangka Pikir 

Yogurt adalah produk hasil fermentasi susu oleh bakteri 

asam laktat yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus 

bulgaricus yang mempunyai cita rasa dasar asam. Manfaat 

mengkonsumsi yogurt antara lain untuk membantu penderita 

latose intolerance, melawan pertumbuhan bakteri patogen yang 

sudah ada maupun yang baru masuk yang dapat menginfeksi 

saluran pencernaan, mencegah diare, mereduksi sel kanker atau 

tumor di dalam saluran pencernaan, mereduksi jumlah kolesterol 

dalam darah dan memberi stimulasi sistem pembuangan kotoran 

(Legowo, Nurwantoro dan Sutaryo, 2004). 

Rasa yogurt yang terlalu asam dan tekstur yogurt yang 

terlalu kental membuat konsumen kurang terlalu suka pada 

produk olahan susu yang satu ini, oleh karena itu diperlukan 

adanya fortifikasi produk yaitu dengan membuat produk yogurt 

yang tidak terlalu asam dengan perisa alami, mempercantik 

penampilan, meningktakan cita rasa dan memiliki tekstur yang 
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lebih lembut (encer) sehingga lebih menarik minat konsumen 

untuk mengkonsumsi yogurt yaitu sebagai fruit yogurt (yogurt 

dengan penambahan rasa). 

Wortel (Daucus carrota L) adalah tumbuhan jenis 

sayuran umbi yang biasanya berwarna orange atau merah 

kekuningan dengan tekstur seperti kayu. Salah satu kandungan 

tanaman wortel yang paling tinggi yaitu Vitamin A atau β-

karoten. Peningkatan kandungan vitamin A pada yogurt dapat 

dilakukan fortifikasi produk yaitu dengan menambahkan sari 

wortel pada susu sebelum dilakukan proses fermentasi. Wortel 

dipilih untuk menjadi bahan tambahan dalam upaya melakukan 

fortifikasi produk karena kandungan utama dari wortel adalah 

beta-karoten. Beta-karoten dapat dijumpai pada sayuran dan 

buah-buahan. Beta karoten memiliki pigmen warna merah orange 

dan kuning yang secara alami terdapat di dalam produk pangan 

baik dalam sayuran maupun buah yang dapat digunakan sebagai 

indikator sumber vitamin provitamin A pada produk pangan. 

Selain sebagai sumber provitamin A, pigmen karotenoid dalam 

bentuk b – karoten dan a – karoten dapat juga berfungsi sebagai 

antioksidan (Vega, Balaban, Sims, O’Keefe and Cornell, 1996). 

Makin orange warna wortel, maka kandungan beta-karotennya 

makin tinggi (Amiruddin, 2013). Dalam tubuh, beta karoten 

dirubah menjadi vitamin A (Rukmana, 1995). Penambahan sari 

wortel pada yogurt dengan persentase yang berbeda diduga akan 

dapat mempengaruhi nilai organoleptik, viskositas dan kadar air 

pada yogurt. 

 Berdasarkan uraian diatas kandungan zat gizi sari wortel 

berpotensi untuk dijadikan sumber zat gizi seperti β- karoten, 

serat, lemak, karbohidrat, protein yang diperlukan oleh tubuh. 

Selain itu sari wortel juga dapat memberikan rasa manis, 

pelembut tekstur dan pewarna alami pada yogurt. Oleh karena itu, 

sari wortel dapat ditambahkan pada pembuatan yogurt sebagai 
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perisa alami, sehingga menjadikan yogurt lebih bergizi dan lebih 

nikmat untuk dikonsumsi. Penambahan sari wortel pada yogurt 

dengan persentase yang berbeda diduga akan dapat 

mempengaruhi pertumbuhan bakteri asam laktat, dimungkinkan 

terjadi perubahan, sehingga perlu dilakukan penelitian terhadap 

sifat fisik dan organoleptik pada yogurt dengan penambahan sari 

wortel, kerangka piker dari penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

1.6 Hipotesis 

Penambahan konsentrasi sari wortel dalam pembuatan 

yogurt dapat meningkatkan nilai kualitas fisik kadar air, 

viskositas dan organoleptik (rasa, aroma, warna, dan tekstur) 

yogurt. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Wortel (Daucus carota L.) 

Wortel (Daucus carota L.) adalah tumbuhan jenis 

sayuran umbi yang biasanya berwarna kuning kemerahan atau 

jingga kekuningan dengan tekstur serupa kayu (Malasari, 2005). 

Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau 

akarnya. Tanaman ini menyimpan cadangan makanan di dalam 

umbi. Batangnya pendek, memiliki akar tunggang yang bentuk 

dan fungsinya berubah menjadi umbi bulat dan memanjang. Kulit 

umbi wortel tipis dan jika dimakan mentah terasa renyah dan 

agak manis (Makmun, 2007). Menurut Rubatzky and Yamaguchi 

(1997) kantong minyak dalam ruang antarsel perisikel pada umbi 

wortel mengandung minyak esensial yang menyebabkan bau dan 

aroma yang khas wortel. Akar tunggang menyimpan sukrosa dan 

gula lain dalam jumlah yang cukup banyak. Menurut Alabran and 

Ahmed (1973), kandungan gula dan asam amino pada wortel 

tergantung dari jenis varietas wortel, lingkungan, peternakannya 

dan penyimpanannya. Gula-gula yang terdapat pada wortel 

umumnya terdiri dari sukrosa, glukosa, fruktosa dan maltosa.  

Adapun klasifikasi wortel dalam taksonomi tumbuhan 

adalah sebagai berikut (Makmun, 2007): 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Spermathophyta 

Sub-divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledone 

Ordo   : Umbilleferales 

Family   : Umbilleferae 

Genus   : Daucus 

Species  : Daucus carota. 
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Menurut Makmun (2007) berdasarkan bentuk umbinya ada 

tiga tipe. Pertama, tipe Chantenay, yaitu berbentuk bulat panjang 

dengan ujung tumpul. Kedua, tipe Imperator, yaitu berbentuk 

bulat panjang dengan ujung runcing dan ketiga, tipe Nantes, 

merupakan gabungan tipe Imperator dan Chantenay. Wortel 

termasuk sayuran bernilai ekonomis penting di dunia. Produksi 

wortel merupakan salah satu mata dagang komoditas peternakan 

antar negara. Permintaan pasar dunia pada masa mendatang 

diperkirakan meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk, makin membaiknya pendapatan masyarakat dan makin 

tingginya kesadaran masyarakat akan nilai gizi. Brunke (2006) 

mengemukakan berdasarkan hasil survei, faktor yang  

mempengaruhi meningkatnya permintaan komoditi wortel 

tersebut adalah karena rasa dan manfaat kesehatan yang 

terkandung di dalamnya karena wortel merupakan sumber 

vitamin dan mineral yang dapat mencegah terjadinya kanker). 

 
Gambar 2. Wortel (Daucus carota) 

Wortel merupakan sayuran penting dan paling banyak 

ditanam di berbagai tempat. Kegunaan awalnya hanyalah sebagai 

obat, tetapi sekarang wortel telah menjadi sayuran utama dan 

umumnya dikenal karena kandungan α-dan β-karotennya. Kedua 

jenis karoten ini penting dalam gizi manusia sebagai provitamin 

A. Selain kandungan provitamin A yang tinggi, wortel juga 

mengandung vitamin C dan vitamin B serta mengandung mineral 

terutama kalsium dan fosfor (Rubatzky and Yamaguchi, 1997). 
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Selain itu di dalam wortel juga terkandung pektin yang baik untuk 

menurunkan kolesterol darah. Pada wortel juga terdapat serat 

yang tinggi bermanfaat untuk mencegah terjadinya konstipasi 

(Anonimous,  2006). Komposisi zat gizi wortel selengkapnya 

disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Komposisi zat gizi wortel per 100 g berat basah 

Komposisi zat gizi Satuan Jumlah 

Energi kcal 41 

Protein g 0,93 

Lemak g 0,24 

Karbohidrat g 0,58 

Serat g 2,8 

Abu g 0,7 

Gula total g 4,74 

Pati g 1,43 

Air g 88,29 

Mineral 

  Kalsium mg 33 

Besi mg 0 

Magnesium mg 12 

Fosfor mg 

 Kalium mg 2 

Natium mg 6 

Seng mg 0,24 

Tembaga mg 0,045 

Mangan mg 0,143 

Fluor mcg 3,2 

Selenium mcg 0,1 

Vitamin 

  Vitamin C, total asam askorbat mg 5 

Thiamin mg 0,066 
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Riboflavin mg , 

Niacin mg 0,3 

Pantothenic acid mg 0,273 

Vitamin B-6 mg 0,138 

Folate mcg 19 

Kolin mg 8,8 

Aktivitas Vitamin A, IU IU 16706 

Aktivitas Vitamin A, IU mcg_RAE 835 

Vitamin E (alpha tocopherol) mg 0,66 

Tocopherol, beta mg 0,01 

Vitamin K mcg 13,2 

Lainnya 

  Karoten, beta mcg 8285 

Karoten, alpha mcg 3447 

Lycopene mcg 1 

Lutein + zeaxantin mcg 256 

Sumber : USDA National Nutrient Database for Standard 

Reference (2007) 

 

Menurut Rubatzky and Yamaguchi (1997), α-dan β-karoten 

adalah pigmen karotenoid utama yang menyebabkan warna 

kuning dan jingga. β-karoten biasanya mencapai sedikitnya 50% 

dari kandungan total karotenoid. Perbandingan α-dan β-karoten 

biasanya sekitar 1:2. Karoten tidak tersebar merata dalam umbi. 

Pembentukan karoten berlangsung dari jaringan ujung proksimal 

ke ujung distal akar tunggang. Perbedaan kandungan karoten juga 

dipengaruhi oleh suhu, kematangan tanaman, dan oleh kultivar. 

USDA National Nutrient Database for Standard Reference 

(2007) menambahkan bahwa kandungan karoten pada kultivar 

wortel yang paling banyak ditanam berkisar dari 60 hingga lebih 

dari 120  g bobot segar. Selain itu pembentukan karoten optimum 

pada suhu 16-25
0
C, dan lebih rendah pada suhu di bawah atau di 
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atas kisaran tersebut. Pembentukan pigmen terjadi setelah 

pertumbuhan umbi, sehingga umbi muda berwarna pucat. Dengan 

pertumbuhan yang terus berlangsung, karoten terakumulasi dan 

mencapai konsentrasi maksimum setelah tanaman berumur 

sekitar 90-120 hari, dan selanjutnya berhenti atau secara perlahan 

berkurang. 

 

2.2 Susu  

Susu segar merupakan cairan yang berasal dari ambing sapi 

sehat yang diperah dengan cara pemerahan yang benar, tidak 

mengalami penambahan atau pengurangan suatu komponen 

apapun dan tidak mengalami proses pemanasan (Dewan 

Standardisasi Nasional, 1998). Susu dapat diartikan sebagai 

cairan yang disekresikan dari kelenjar hewan mamalia betina 

untuk asupan nutrisi anaknya, susu yang masih utuh tanpa 

dikurangi suatu apapun dari komponennya disebut whole milk. 

Saleh (2004) menyatakan bahwa sebagai bahan makanan atau 

minuman, air susu sapi mempunyai nilai gizi yang tinggi karena 

mengandung unsur-unsur kimia yang dibutuhkan oleh tubuh 

seperti kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B dan riboflavin yang 

tinggi. Komposisinya yang mudah dicerna dengan kandungan 

protein, mineral dan vitamin yang tinggi, menjadikan susu 

sebagai sumber bahan makanan yang fleksibel yang dapat diatur 

kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan dan selera 

konsumen. Susu merupakan sumber mineral dan kalsium (1.200 

g/l susu) yang berguna dalam fungsi metabolisme tubuh manusia 

(Soyeurt, Bruwier, Romnee, Gengler, Bertozzi, Veselko 

andDardenne, 2009). Mineral utama yang terkandung dalam susu, 

yaitu magnesium, fosfor dan kalium (Huth, DiRienzo and Miller, 

2006). Karakteristik susu segar yang layak untuk konsumsi dapat 

dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Karakteristik Susu Segar Menurut Standard Nasional 

Indonesia 01-3141- 1998 

Karasteristik Syarat 

Berat jenis (pada suhu 27,5
o
C) minimum  1,0280  

Kadar lemak minimum  3,0%  

Kadar bahan tanpa lemak minimum  8,0%  

Kadar protein minimum  2,7%  

Warna, bau, rasa dan kekentalan  Tidak ada perubahan  

Uji alkohol (70%)  Negatif  

Derajat asam  6-70 SH  

Uji katalase maksimum  3 (cc)  

Angka reduktase  2-5 jam  

Uji peroksidase  Positif  

Uji pemalsuan  Negatif  

Kotoran dan benda asing  Negatif  

Total kuman maksimum  1 x 106 cfu/ml  

Salmonella dan E. coli (patogen)  Negatif  

Koliform  20 cfu/ml  

Staphylococcus aureus  4 x 105 cfu/ml  

Cemaran merkuri (Hg), Seng (Zn) dan Arsen (As) 

maks  

0,5 ppm  

Sumber: Dewan Standardisasi Nasional (1998) 

 

Susu merupakan campuran yang kompleks dari lipid, 

karbohidrat, protein dan banyak komponen organik lainnya dan 

kandungan garam inorganik yang larut atau terdispersi dalam air 

(Bienvenue, Jime´nez-Flores and Singh, 2003). Lemak susu atau 

milk fat mengandung campuran kompleks dari lipid, terutama 

dalam bentuk triacylglyceride, dan sisanya dalam bentuk di- dan 

monoacylglyceride, fosfolipid, kolesterol dan asam lemak non-

esterified. Protein susu mengandung 95% nitrogen susu, dan 

terdiri atas kasein (α, β, κ dan γ), protein whey (β-lactoglobulin 

dan α-lactalbumin), serum albumin dan imunoglobulin. 

Kandungan kasein 76-86% dari total protein susu. Laktosa 
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berperan penting dalam sistem osmotik dan regulasi dalam 

sekresi air oleh karena itu akan mempengaruhi volume susu 

(Lock and Shingfield, 2004).  

Pemanasan yang baik pada susu merupakan salah satu 

tahapan yang sangat penting dalam pembuatan produk cultured 

milk. Pemanasan berpengaruh pada keberadaan bakteri asam 

laktat dalam susu dengan menghancurkan zat penghambat, 

menurunkan kandungan oksigen (nilai Eh) dan membentuk zat 

stimulan (Cross and Overby, 1988). 

 

2.3 Yogurt  

Yogurt merupakan salah satu produk susu fermentasi yang 

paling dikenal masyarakat. Yogurt merupakan produk paling 

penting di Irak, Syiria, maupun Turki. Sebutan yogurt berasal dari 

bahasa Turki “jugurt” yang berarti asam (Rahman, Fardiaz, 

Rahayu Suliantari dan  Nurwitri, 1992). Yogurt menurut SNI 

2981 tahun 2009 adalah produk yang diperoleh dari fermentasi 

susu dan atau susu rekonstitusi dengan menggunakan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus dan 

atau bakteri asam laktat lain yang sesuai, dengan/atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan. Pada pembuatan yogurt, susu yang akan difermentasi 

dipanaskan sampai 90 
o
C selama 15-30 menit, kemudian 

didinginkan sampai 43
o
C, diinokulasikan dengan 2% kultur 

campuran (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium) dan 

dipertahankan pada suhu ini selama 4-5 jam sampai terjadi 

keasaman yang dikehendaki yaitu 0,85 – 0,95% dan pada pH 4,0 

– 4,5. Produk didinginkan segera sampai 5 
o
C untuk selanjutnya 

dikemas (Oberman, 1985).  

Tahap pemanasan pada pembuatan yogurt merupakan salah 

satu tahap terpenting. Menurut Early (1998) pemanasan bertujuan 
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untuk membunuh mikroorganisme vegetatif penghasil racun pada 

makanan, membunuh atau mengurangi mikroorganisme yang 

menyebabkan kerusakan makanan sehingga mencapai level yang 

dapat diterima, denaturasi protein whey yang bertujuan untuk 

mengubah tekstur pada akhir produk. Komposisi produk 

fermentasi bergantung pada kondisi susu awal dan metabolisme 

spesifik dari pertumbuhan kultur mikroorganisme (Oberman, 

1985). Komposisi yogurt menurut SNI 2981 tahun 2009 harus 

memenuhi beberapa kriteria nutrisi yang meliputi lemak, protein, 

abu, keasaman dan bahan kering tanpa lemak yang disajikan pada 

Tabel 3 

 

Tabel 3. Karakteristik Yogurt Menurut Standard Nasional 

Indonesia 2981- 2009 

No Kriteria Uji satuan Yogurt tanpa perlakuan 

panas setelah fermentasi 

Yogurt dengan 

perlakuan 

panas setelah 

fermentasi 

Yogurt Yogurt 

rendah 

lemak 

Yogurt 

tanpa 

lemak 

Y

o

g

u

rt 

Yogurt 

rendah 

lemak 

Yogurt 

tanpa 

lemak 

1 Keadaan    

1.1 Penampakan - cairan kental - padat cairan kental - padat 

1.2 Bau - normal/khas normal/khas 

1.3 Rasa - asam/khas asam/khas 

1.4 Konsistensi - homogen homogen 

2 Kadar lemak 

(b/b) 

% min. 

3,0 

0,6 - 

2,9 

maks. 

0,5 

m

in

. 

3,

0 

0,6 - 

2,9 

maks. 

0,5 

3 Total 

padatan 

susu bukan 

% min. 8,2 min. 8,2 
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lemak (b/b) 

4 Protein 

(Nx6,38) 

(b/b) 

% min. 2,7 min. 2,7 

5 Kadar abu 

(b/b) 

% maks. 1,0 maks. 1,0 

6 Keasaman 

(dihitung 

sebagai asam 

laktat) (b/b) 

% 0,5-2,0 0,5-2,0 

7 Cemaran 

logam 

   

7.1 Timbal (Pb) mg/kg maks. 0,3 maks. 0,3 

7.2 Tembaga 

(Cu) 

mg/kg maks. 20,0 maks. 20,0 

7.3 Timah (Sn) mg/kg maks. 40,0 maks. 40,0 

7.4 Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,03 maks. 0,03 

7.5 Arsen mg/kg 

 

maks. 0,1 maks. 0,1 

8 Cemaran 

mikroba 

   

8.1 Bakteri 

coliform 

APM/g 

atau 

koloni/ 

g 

maks. 10 maks. 10 

8.2 Salmonella  negatif/25 g negatif/25 g 

8.3 Listeria 

monocytogen

es 

 negatif/25 g negatif/25 g 

8.4 Jumlah 

bakteri 

starter 

koloni/ 

g 

min. 107 - 

Sumber: Dewan Standardisasi Nasional (2009) 

. 

Yogurt umumnya dibuat dengan dua jenis kultur bakteri 

asam laktat (BAL) yaitu Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus. Kedua jenis bakteri asam laktat ini 

merupakan kultur yang diutamakan oleh standar United States 
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Food and Drug Administration (USFDA) untuk produk yogurt di 

Amerika Serikat (Water 2003). Yogurt merupakan minuman 

kesehatan yang baik untuk diet/dietetic purpose dan 

pengobatan/therapeutic purpose (Tamime dan Robinson, 1999). 

Yogurt baik dikonsumsi oleh penderita intoleransi laktosa karena 

memiliki kadar laktosa yang lebih rendah yaitu 2 – 3% dibanding 

dengan susu segar sebesar 4,8% (Robinson, Tamime and 

Wsoztek, 2000).  

 

2.4 Starter  

Starter merupakan salah satu komposisi terpenting dalam 

pembuatan yogurt. Beberapa aspek penting yang harus 

diperhatikan pada starter, yaitu bebas dari kontaminasi, 

pertumbuhan yang cepat, menghasilkan flavor yang khas, tekstur 

dan bentuk yang bagus, tahan terhadap bakteriofage dan juga 

tahan terhadap antibiotika. Penyiapan starter harus dilakukan 

pada kondisi aseptik untuk menghindari kontaminasi oleh kapang, 

khamir, bakteri koliform dan infeksi bakteriofage. Untuk 

memperolah yogurt dengan aroma dan tekstur yang bagus 

diperlukan perbandingan kultur starter yang harus disesuaikan 

antara jumlah L. bulgaricus dan S. thermophilus (Rahman et al. 

1992). Lactobacillus bulgaricus dan S. thermophilus jika 

dibiakkan secara bersama maka akan memproduksi asam lebih 

banyak jika dibandingkankan dibiakkan secara terpisah. Kedua 

bakteri ini merupakan bakteri asam laktat homofermentatif yang 

terutama memfermentasi laktosa menjadi asam laktat. 

Lactobacilli terlebih dahulu tumbuh dominan dan menghasilkan 

asam amino glisin dan histidin. Asam amino ini akan merangsang 

pertumbuhan dari Streptococci (Tamime and Robinson, 1999).  
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2.4.1 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus merupakan 

bakteri Gram positif, anaerob fakultatif, homofermentatif, 

berbentuk batang, tidak berspora dan bersifat katalase negatif 

(Gilliland, 1986). Bakteri homofermentatif menghasilkan sekitar 

90% asam laktat, dengan cara mengubah heksosa menjadi asam 

laktat melalui jalur Embden-Meyerhof menjadi glukosa dan 2-

Triofosfat  Bakteri Lactobacillus bulgaricus termasuk jenis 

bakteri termofilik karena hidup secara normal pada suhu 45
o
C. 

Selain menghasilkan asam laktat, Lactobacillus bulgaricus juga 

menghasilkan asetaldehid, aseton, asetoin, dan diasetil dalam 

jumlah yang cukup rendah sekaligus mampu membebaskan asam 

amino valin, histidin, dan glisin yang diperlukan oleh 

Streptococcus thermophilus. Dalam bentuk koloni bakteri ini 

mampu bertahan hidup pada kondisi asam dengan pH 5.5 (Batt 

dan Patel, 2000).  

 

2.4.2 Streptococcus thermophilus subsp. salivarus  

Streptococcus thermophilus subsp. salivarus merupakan 

bakteri Gram positif. Bakteri ini memiliki sifat metabolisme yang 

serupa dengan bakteri Gram negatif, yaitu memiliki kemampuan 

hidup diberbagai habitat dan memiliki perbedaan pada sifat 

fisiologinya (Batt dan Patel, 2000). Streptococcus thermophilus 

bukan merupakan bakteri pembentuk spora, bersifat katalase 

negatif dan hidup secara anaerobik fakultatif. Suhu optimal 

bakteri ini adalah 42 – 45 
o
C. Streptococcus thermophilus mampu 

memfermentasi laktosa, sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Bakteri 

ini bersimbiosis mutualisme dengan Lactobacillus bulgaricus, 

beberapa mensintesis dan melepaskan komponen yang dapat 

menstimulasi pertumbuhan kedua bakteri. Keberadaan kedua 

bakteri ini secara bersama di dalam susu dapat meyebabkan 
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pertumbuhan keduannya menjadi lebih cepat (Helferich dan 

Westhoff, 1980). 

 

2.5 Manfaat Yogurt 

Yogurt dapat dikategorikan salah satu makanan yang 

multifungsional, yaitu makanan yang berfungsi untuk mengatasi 

berbagai penyakit sehingga dapat mendongkrak kesehatan dan 

kebugaran tubuh (Sumardikan, 2007). Beberapa peneliti telah 

menunjukkan, mengkonsumsi yogurt dapat menurunkan kadar 

kolesterol darah. Yogurt mengandung suatu faktor yang dapat 

menghambat sintesis kolesterol sehingga kolesterol menurun dan 

mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah 

(asterosklerosis) penyebab penyakit jantung koroner. Selain itu, 

yogurt juga bermanfaat untuk: a) meningkatkan pertumbuhan, b) 

mengatur saluran pencernaan c) antikanker, c) penghambat 

pertumbuhan bakteri pathogen, d) memperbaiki gerakan perut, e) 

anti diare, f) yogurt bermanfaat terutama bagi penderita lactose 

intorelance (Lee, 2004). Kerja bakteri asam laktat 

memfermentasikan susu ternyata meningkatkan kandungan gizi 

yogurt. Khususnya vitamin B-kompleks, di antaranya vitamin B1 

(tiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niasin), vitamin B6 

(piridoksin), asam folat, asam pantotenat, dan biotin. Sederet 

vitamin tersebut membantu meningkatkan kesehatan system 

reproduksi, kekebalan tubuh, dan ketajaman fungsi berpikir 

(Wahyudi, 2006). 

 

2.6 Proses Pembuatan Yogurt 

Pada prinsipnya proses pembuatan yogurt set memiliki 

karakteristik yang hamper sama dengan proses pembuatan yogurt 

pada umumnya. Tahapan proses pembuatan yogurt set meliputi 

sebagai berikut: 
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1. Homogenisasi 

Homogenisasi bertujuan untuk memperbaiki tektur dan 

mengurangi pembentukan gumpalan pada susu (Varnam and 

Sutherland, 1994). Homogenisasi dilakukan agar ukuran globula-

globula lemak dalam susu yang semula diameternya bervariasi 

menjadi seragam, apabila ukuran globula seragam maka 

globulaglobula lemak akan tersebar merata keseluruh bagian 

susu. Susu yang telah dihomogenisasi akan terkesan kandungan 

lemaknya lebih tinggi, disamping itu akan menaikkan daya cerna 

(Idris, 1994). 

2. Pasteurisasi 

Menurut Hui (1993), proses pasteurisasi biasanya 

dilakukan pada suhu 85°C selama 2 menit. Pasteurisasi bertujuan 

untuk membunuh bakteri patogen beserta sporanya (Walstra dkk., 

1999). Menurut Effendi (2009), pasteurisasi bertujuan juga untuk 

merombak whey protein pada susu guna menghasilkan tekstur 

yogurt yang baik. 

3. Penurunan Suhu 

Penurunan suhu bertujuan untuk memberikan kondisi 

yang optimum bagi pertumbuhan starter bakteri asam laktat pada 

yogurt (Hadiwiyoto, 1994). Menurut Early (1998), penurunan 

suhu dilakukan sampai mendekati suhu optimum bagi 

pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus untuk mencegah kematian pada starter akibat 

pengaruh suhu yang tinggi. 

4. Inokulasi Starter 

Inokulasi starter harus dilakukan dalam kondisi yang 

aseptis, guna mencegah kontaminasi dari kapang, khamir dan 

coliform (Spreer, 1998). Surono (2004) juga menyatakan bahwa 

persentase inokulasi starter Lactobacillus bulgaricus (Lb) dan 

Streptococcus thermophilus (St) sebanyak 2 - 5% dengan 

perbandingan 1:1. Menurut Idris (1995), saat inokulasi starter 
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harus dihindari pengadukan yang berlebihan karena menyebabkan 

oksigen kembali kedalam susu dimana oksigen tidak dikehendaki 

saat proses fermentasi berlangsung. 

5. Pemeraman 

Suhu yang kurang dari 43°C menyebabkan bakteri 

Streptococcus thermophillus akan tumbuh optimal dan pada suhu 

lebih dari 43°C merupakan pertumbuhan optimal bagi 

Lactobacillus bulgaricus. Inkubasi dilakukan setelah proses 

pengisian susu kedalam wadah yang telah diinokulasi starter 

(Spreer, 1998). Menurut Lucey (2001), suhu pemeraman yang 

terlalu tinggi mampu menyebabkan terjadinya pemisahan whey 

atau sineresis pada yogurt. Pemeraman yogurt dilakukan dalam 

kemasan setelah proses inokulasi starter. Metode inkubasi pada 

pembuatan yogurt ada 2 cara yaitu inkubasi pendek pada suhu 

40°C - 42°C selama 4 jam dan inkubasi panjang pada suhu 30°C 

selama 14-16 jam (Varnam and Sutherland, 1994). 

6. Pengemasan 

Menurut Idris (1995) dalam melakukan pengemasan 

harus diperhatikan faktor lingkungan, alat dan bahan pengemas 

yang digunakan harus bersih dan steril. Robinson (1994) 

menambahkan model pengemasan yang baik pada yogurt adalah 

pemberian label dan kode produksi pada wadah pengemas. Pada 

saat melakukan proses pengemasan kondisi lingkungan harus 

dalam kondisi yang higienis. Alat dan bahan pengemas yang 

digunakan harus dapat mempermudah dalam penanganan atau 

proses pengemasan produk. Volume pengisian produk kedalam 

wadah kemasan harus tepat dan tidak tumpah. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2013 di 

Laboratorium Pangan Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian  

Bahan yang digunakan adalah susu segar, sari wortel, starter 

plain yogurt (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus). 

Alat-alat yang digunakan adalah beaker glass, water bath, 

thermometer, bahan pembungkus, aluminium foil, kertas label, 

aquades, alkohol 75%, pengaduk, saringan, kompor, panci, 

baskom, timbangan analitik, pipet volume, pipet tetes, gelas ukur, 

gelas piala, lilin dan blender. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan yaitu penambahan 

sari wortel pada yogurt dengan konsentrasi 0%, 5%, 10% dan 

15% dengan masing-masing perlakuan dilakukan 3 ulangan. 

Kombinasi perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0 = yogurt dengan penambahan sari wortel  0% dari volume susu 

(500 ml) 

P1 = yogurt dengan penambahan sari wortel 5 %     dari 

volume susu (500 ml) 

P2 = yogurt dengan penambahan sari wortel 10 %  dari 

volume susu (500 ml) 

P3 = yogurt dengan penambahan sari wortel 15 %   dari 

volume susu (500 ml) 
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3.4 Tahapan penelitian 

3.4.1 Persiapan Bahan Uji 

Kegiatan yang dilakukan adalah persiapan alat dan bahan 

yang akan digunakan. Kegiatan berikutnya penentuan 

pengambilan sampel susu segar yang akan digunakan selama 

penelitian, sehingga saat pelaksanaan penelitian dapat berjalan 

sesuai dengan rencana dan tidak terganggu karena aspek teknis. 

3.4.2 Pembuatan Sari Wortel 

Wortel 1 kg diblender hingga halus tanpa penambahan air, 

setelah daging wortel halus kemudian diambil sarinya dengan 

cara diperas dengan kain halus atau kain saring hingga keluar air 

perasan sari wortel yang berwarna orange. 

3.4.3 Pasteurisasi Susu 

Susu segar dimasukan ke dalam panci sebanyak yang 

diperlukan untuk dipasteurisasi dengan suhu 70-71°C selama 15 

menit diatas kompor dan diukur dengan menggunakan 

thermometer untuk menentukan suhu. 

3.4.4 Penambahan Sari Wortel, Kultur Dan Inkubasi. 

Susu yang telah ditambah sari wortel dipasteurisasi dan 

dimasukan ke dalam beaker glass, didinginkan hingga suhu 40-

43ºC setelah itu ditambahkan kultur yang berupa bakteri asam 

laktat sebanyak 3% pada setiap perlakuan, di inkubasi pada suhu 

kamar (30-33ºC) selama 24 jam. 

3.4.5 Pembuatan Yogurt 

Susu sapi segar ditambahkan sari wortel sesuai perlakuan 

yaitu 0%, 5%, 10% dan 15% dari volume susu (500 ml), 

kemudian di pasteurisasi pada suhu 70-71 
o
C selama 15 menit. 

Kemudian temperatur susu diturunkan hingga mencapai suhu 45 
o
C, setiap perlakuan ditambahkan starter 3% volume susu (500 

ml). Masing-masing perlakuan setelah diaduk kemudian ditutup 

rapat. Selanjutnya, dilakukan inkubasi pada suhu kamar selama 

24 jam (Ace dan Supangkat, 2006).  Setelah proses inkubasi 
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selesai, selanjutnya yogurt dimasukkan dalam gelas-gelas plastik 

sebanyak 50 ml yang sudah disterilkan. Kemudian dilakukan 

pengukuran nilai viskositas, kada air dan oganoleptik pada yogurt 

yang dihasilkan. Adapun skema pembuatan yogurt dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 
Gambar 3. Proses Pembuatan Yogurt 



24 

 

3.5 Variabel Pengamatan  

Variabel penelitian yang diamati adalah : 

1. Viskositas, menurut metode Dewan Standardisasi 

Nasional/DSN (1992) Prosedur pengukuran dapat dilihat 

pada Lampiran 1 

2. Kadar air dengan metode Manual Laboratory Brookfield 

Viscometer (2006).  Prosedur pengukuran dapat dilihat 

pada Lampiran 2 

3. Organoleptik (warna, rasa, aroma, tekstur) berdasarkan 

metode Rahayu, (2001). Prosedur pengukuran dapat 

dilihat pada Lampiran 3 

3.6 Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung nilai dan 

simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis menggunakan 

analisis ragam. Apabila ada perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Duncan (Astuti, 2007). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pengaruh Penambahan Sari Wortel terhadap Kualitas 

Fisik Yogurt 

Susu sapi segar sebanyak 500 ml ditambahkan sari wortel 

sesuai perlakuan yaitu 0%, 5%, 10% dan 15%, kemudian di 

pasteurisasi pada suhu 71 
o
C selama 15 menit. Tiap perlakuan 

ditambahkan starter 3% volume susu. Masing-masing perlakuan 

setelah diaduk kemudian ditutup rapat. Selanjutnya, dilakukan 

inkubasi pada suhu kamar selama 24 jam.  Setelah proses 

inkubasi selesai, selanjutnya yogurt dimasukkan dalam gelas-

gelas plastik yang sudah disterilkan sebanyak 50 ml. Yogurt yang 

telah siap dikonsumsi selanjutnya diamati karakteristik fisik. 

Karakteristik yang diamati dalam penelitian ini adalah viskositas 

dan kadar air. Data hasil pengamatan kualitas fisik yogurt 

penambahan sari wortel yang berbeda disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4.  Rataan Uji Kualitas Fisik Yogurt dengan Perlakuan 

Penambahan Sari     Wortel yang Berbeda 

Perlakuan Parameter 

Viskositas (cP) Kadar Air (%) 

P0 241,33±7,64
c 

91,27±0,29
 

P1 232,33±7,37
bc 

91,31±0,48
 

P2 223,00±5,00
b 

91,37±0,27
 

P3 183,33±8,51
a 

91,42±0,47
 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 
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4.1.1 Viskositas Yogurt 

Data dan hasil analisis ragam viskositas dengan perlakuan 

penambahan sari wortel dengan tingkat konsentrasi yang berbeda 

dapat dilihat pada Lampiran 4. Rata-rata nilai viskositas yogurt 

dengan perlakuan penambahan sari wortel dengan tingkat 

konsentrasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 3. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan sari wortel pada 

yogurt dengan konsentrasi berbeda memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai viskositas yogurt. Perbedaan 

nilai ini disebabkan karena meningkatnya konsentrasi wortel yang 

digunakan.  

Tabel 4. menunjukkan bahwa rata-rata viskositas terendah 

sebesar 183,33±8,51 cP pada perlakuan P3 dengan penambahan 

sari wotel tertinggi (15%). Kekentalan dapat disebabkan oleh 

penguraian padatan oleh bakteri asam laktat pada proses 

fermentasi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Winarno dan Fernandes 

(2007) bahwa kekentalan susu dipengaruhi oleh total solid yang 

terdapat dalam susu. Dalam hal ini laktosa, glukosa, galaktosa 

pada susu fermentasi dan sari wortel yang diuraikan oleh BAL 

(bakteri asam laktat) sehingga mempengaruhi kekentalan yogurt. 

Kekentalan dapat juga dipengaruhi oleh kerusakan kasein, 

homogenisasi, kandungan lemak dan pemanasan susu. Adanya 

aktifitas BAL sangat mempengaruhi kekentalan susu karena BAL 

akan merombak laktosa yang terdapat dalam susu menjadi asam 

laktat. BAL yang menghasilkan enzim lactase dapat juga 

mempengaruhi kekentalan susu. Enzim laktase dihasilkan karena 

adanya aktivitas Streptococcus thermophilus (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). Sumardikan (2007), menyatakan bahwa viskositas 

dapat dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi larutan, berat molekul 

larutan, tekanan dan bahan pelarut. Presentase sari wortel yang 

ditambahkan pada yogurt sangat menentukan nilai viskositas 

karena disebabkan oleh peningkatan cairan yang ada didalam 
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susu. Muchtadi dan Sugiyono (1992) menambahkan bahwa, 

parameter tingkat kekentalan (viskositas) sangat penting untuk 

produk yang berbentuk liquid. Viskositas ini merupakan ukuran 

besarnya tahanan bahan pangan terhadap tekanan yang ada. 

Semakin banyak konsentrasi sari wortel yang ditambahkan 

maka viskositas yogurt mengalami penurunan. Hal itu disebabkan 

sari wortel dapat mengurangi total solid pada susu yang 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan yogurt. Semakin tinggi 

sari wortel yang ditambahkan maka kandungan total solid yang 

terlarut didalam yogurt akan semakin rendah sehingga akan 

menghasilkan yogurt dengan kekentalan yang rendah dan 

berpengaruh pada nilai viskositasnya. Menurut Triyono (2010), 

semakin tinggi kandungan padatan yang terlarut di dalam yogurt 

maka akan menghasilkan yogurt dengan kekentalan yang semakin 

tinggi. Shaker et.al. (2000) menjelaskan bahwa penurunan jumlah 

total solid susu akan menurunkan viskositas yogurt dan 

berpengaruh nyata pada pembentukan gel pada proses fermentasi 

yogurt. 

 Menurut Jannah (2012), BAL menggunakan bahan kering 

yang terdapat dalam susu untuk diubah menjadi asam laktat 

selama proses fermentasi berlangsung, timbulnya asam laktat ini 

menyebabkan denaturasi kasein yang dibuktikan dengan 

terbentuknya koagulasi sehingga akan menyebabkan perubahan 

viskositas pada yogurt. Karinawatie, Kusnadi dan Erryana (2008) 

menambahkan semakin tinggi ekstak wortel yang ditambahkan 

maka kekentalan yogurt akan semakin menurun maka 

viskositasnya semakin rendah.  

 

4.1.2 Kadar Air Yogurt 

Data dan hasil analisis ragam kadar air yogurt dengan 

perlakuan penambahan sari wortel dengan tingkat konsentrasi 

yang berbeda dapat dilihat pada Lampiran 5. Hasil analisis ragam 
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menunjukkan bahwa penambahan sari wortel pada yogurt dengan 

konsentrasi berbeda tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap kadar air yogurt. Walaupun secara statistik tidak ada 

perbedaan pengaruh nyata tetapi ada kecenderungan kadar air 

yogurt meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi sari 

wotel yang ditambahkan. Hasil rataan nilai kadar air yang 

terdapat pada Tabel 4 menunjukkan kadar air terendah terdapat 

pada yogurt tanpa penambahan sari wortel (P0) sebesar 

91,27±0,29 % dan tertinggi pada yogurt dengan penambahan sari 

wortel sebesar 15 % (P3), yaitu sebesar 91,42±0,47 %.   

Air adalah salah satu komponen penting dalam pangan. Air 

merupakan pelarut beberapa jenis zat gizi serta dapat pula 

digunakan oleh mikroorganisme untuk bermetabolisme. Kadar air 

yogurt lebih tinggi dibandingkan susu (86-89 %) karena padatan 

susu dari yogurt mempunyai presentase yang lebih rendah. Air 

diperlukan oleh makhluk hidup untuk menjalankan fungsi-fungsi 

metabolik dan pertumbuhan, termasuk bakteri namun air pada 

yogurt tidak termasuk air bebas sehingga sangat sulit digunakan 

untuk metabolisme mikroorganisme. Air yang tidak membeku 

pada suhu penyimpanan yogurt hanya berupa air terikat, yaitu air 

yang langsung terikat pada laktosa, protein atau garam yang ada 

dalam yogurt. Air terikat ini hanya memiliki aktivitas air (aw) 

sebesar 0,0–0,2, sehingga tidak dapat digunakan mikroorganisme 

untuk bermetabolisme (Winarno, 1997).  

 

4.2  Pengaruh Penambahan Sari Wortel terhadap Kualitas 

Organoleptik Yughurt 

Penilaian organoleptik adalah cara mengukur, menilai, atau 

menguji mutu suatu produk dengan menggunakan kepekaan alat 

indra manusia. Sifat organoleptik terkadang disebut pula sifat 

sensorik karena penilaiannya didasarkan pada rangsangan 

sensorik oleh organ atau indra yang dimiliki oleh tubuh manusia. 
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Penilaian organoleptik pada penelitian ini dilakukan dengan uji 

skoring terhadap warna, rasa, keempukan, aroma dan penerimaan 

umum. Hasil uji karakteristik organoleptik dapat dilihat pada 

Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan Uji Organoleptik Yogurt dengan Perlakuan 

Penambahan Sari Wortel yang Berbeda 

Perlakuan Parameter 

Aroma Rasa* Tekstur* Warna** 

P0 3,67±0,24 4,33±0,33b 4,07±0,37b 3,13±0,45a 

P1 3,80±0,56 3,87±0,18ab 3,80±0,18b 3,53±0,38ab 

P2 4,00±0,33 3,60±0,64a 3,60±0,44ab 3,87±0,38bc 

P3 4,27±0,15 3,47±0,45a 3,27±0,44a 4,33±0c 

Keterangan: *   Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

                    **  Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.2.1 Aroma Yogurt 

Aroma merupakan salah satu karakter yang sangat 

menentukan kualitas organoleptik yogurt. Yogurt yang terlalu 

asam akan menghasilkan aroma yang terlalu tajam. Berdasarkan 

hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa 

penambahan sari wortel tidak berpengaruh (P>0,05) terhadap 

aroma yogurt. Hasil uji organoleptik pada yogurt yang 

ditambahkan sari wortel  pada penelitian ini disajikan pada Tabel 

5. 

Pada Tabel 5 terlihat bahwa hasil uji organoleptik aroma 

yogurt yang diberi penambahan sari wortel dengan konsentrasi 

berbeda semua panelis menjawab tidak bau  (3,67 – 4,27). Hasil 

ini memperlihatkan bahwa atribut aroma dari yogurt yang diuji 

juga secara umum dapat diterima oleh panelis. Aroma yogurt 
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dipengaruhi oleh penambahan sari wortel. Penambahan sari 

wortel ini ini mengakibatkan panelis cenderung menyukai aroma 

yogurt tanpa penambahan wortel disajikan dengan rataan 3,67. 

Aroma wortel yang terdeteksi panelis menutupi aroma khas 

yogurt sebagai bahan utama yogurt (Speer, 1998).  

 Salah satu faktor yang menentukan kualitas yogurt adalah 

sifat asam dari asam laktat serta substansi aroma yang dihasilkan 

oleh Lactobacilli (Effendi 2001). Wibowo (1989) mengemukakan 

bahwa Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa 

dikonversi menjadi asam piruvat, asam laktat dan sejumlah kecil 

asam asetat serta CO2. Beberapa strain memproduksi bahan dasar 

pembentuk aroma. Asetaldehid yang merupakan komponen flavor 

utama dalam yogurt diproduksi dalam jumlah yang cukup oleh 

aktivitas simbiosis antara Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus.  

Yogurt yang dibuat dalam penelitian ini merupakan yogurt 

yang ditambahkan sari wortel sehingga aroma yang terbentuk 

pada yogurt selain merupakan hasil pembentukan senyawa volatil 

oleh bakteri asam laktat, juga merupakan kontribusi dari senyawa 

volatil yang terdapat pada sari wortel. Menurut Tamime dan 

Robinson (2007), terdapat 4 kategori senyawa pendukung flavor 

yogurt, yaitu: (1) asam tidak menguap, yaitu asam piruvat, asam 

laktat, dan asam oksalat; (2) asam yang mudah menguap, yaitu 

asam format, asam asetat, dan asam butirat; (3) senyawa karbonil, 

yaitu asetaldehid, aseton, asetoin, dan diasetil; dan (4) senyawa 

dari hasil degradasi laktosa, protein, dan lemak hasil pemanasan. 

Asam yang mudah menguap merupakan senyawa yang 

mempengaruhi aroma dari yogurt terutama kelompok karbonil 

yang menurut penelitian Kaminarides, Stamou and Massouras 

(2007) memberi dampak yang signifikan terhadap aroma yogurt 

karena konsentrasinya relatif lebih tinggi. Kelompok senyawa 
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karbonil yang paling berperan memberi aroma khas pada yogurt 

adalah asetaldehid (Hamdan, Kunsman and Deane, 1971). Atribut 

aroma yang dihasilkan pada semua formula sudah menghasilkan 

aroma khas yogurt dimana telah sesuai dengan ketentuan SNI 

01.2981-2009. 

 

4.2.2 Rasa Yogurt 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa 

penambahan sari wortel dengan konsentrasi yang berbeda 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap rasa yogurt. 

Penilaian panelis terhadap rasa yogurt yang dihasilkan berkisar 

antara agak asam (3,47) sampai asam (4,33).  

Rasa asam pada yogurt merupakan salah satu faktor utama 

dalam penentu mutu yogurt. Rasa yogurt yang ditambah sari 

wortel cenderung tidak asam dan dinilai sedikit berubah seperti 

rasa yogurt tanpa penambahan sari wortel. Keasaman yogurt 

sinbiotik dipengaruhi oleh pH dan total asam tertitrasi (TAT) 

yang dinyatakan dengan % asam laktat dalam produk (Gunner et 

al.,2007). Atribut rasa yang terbentuk pada yogurt dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, diantaranya kemampuan bakteri yang 

digunakan sebagai kultur untuk melakukan pemecahan laktosa. 

Bakteri Lactobacillus casei mampu memecah laktosa menjadi 

asam laktat dan sejumlah kecil asam sitrat, malat, asetat, suksinat, 

asetaldehid, diasetil, dan asetoin (Varnam and Sutherland, 1994). 

Selain pemecahan laktosa, pemecahan protein oleh bakteri juga 

menghasilkan cita rasa atau flavor yang enak pada yogurt 

(Tamime and Robinson, 2007).  

Rasa juga dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan 

dalam pembuatan yogurt. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kuntarso (2007), penambahan sayur-sayuran 

dapat membuat penerimaan konsumen terhadap produk yogurt 

semakin meningkat atau mempunyai tingkat kesukaan yang yang 
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lebih tinggi jika dibanding dengan yogurt tanpa penambahan 

sayuran (yogurt plain).  

Hasil uji organoleptik pada Tabel 5 menunjukkan bahwa 

rata-rata penilaian panelis terhadap atribut rasa mulai dari yang 

paling disukai hingga yang paling tidak disukai berturut-turut 

adalah perlakuan P0 (4,33); perlakuan P1 (3,87); perlakuan P2 

(3,60) dan perlakuan P3 (3,47). Perlakuan P0 (yogurt tanpa 

penambahan sari wortel) dan P1 (yogurt dengan penambahan sari 

wortel 5%)  memiliki skor penilaian tertinggi yang berarti paling 

disukai oleh konsumen dibanding dua formula yang lainnya. 

Penambahan sari wortel yang tepat dapat menghasilkan rasa yang 

disukai karena penambahan sari wortel yang berlebihan dapat 

menyebabkan timbulnya rasa yang kurang enak.  

 

4.2.3 Tekstur Yogurt 

Tekstur merupakan salah satu nilai yang penting dalam 

pengujian kualitas yogurt. Tekstur yogurt yang baik adalah 

lembut dan semi padat. Tekstur yogurt yang kasar dapat 

disebabkan oleh terganggunya fermentasi. Berdasarkan hasil 

analisis ragam pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa 

penambahan sari wortel memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap tekstur yogurt. Hasil uji organoleptik pada 

yogurt yang ditambah sari wortel pada penelitian ini disajikan 

pada Tabel 5. 

Berdasarkan uji panelis menunjukkan semakin tinggi 

penambahan sari wortel maka akan semakin rendah 

kekentalannya. Semakin tinggi jumlah penambahan konsentrasi 

sari wortel dalam pembuatan yogurt menyebabkan tekstur 

cenderung tidak lembut. Pada Tabel 5 terlihat bahwa hasil uji 

organoleptik tekstur yogurt yang diberi penambahan sari wortel 

dengan konsentrasi berbeda berkisar antara agak lembut (3,27) 

sampai lembut (4,7). Hasil ini memperlihatkan bahwa atribut 
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tekstur dari yogurt yang diuji juga secara umum dapat diterima 

oleh panelis.  

Penambahan sari wortel yang lebih sedikit menghasilkan 

tekstur yang lebih bagus karena penambahan sari wortel dapat 

menyebabkan berkurangnya homogenitas adonan. Sari wortel 

yang ditambahkan memiliki ukuran granula yang lebih besar 

dibandingkan dengan susu skim sehingga menimbulkan kesan 

kasar saat di lidah. Selain itu komponen protein yang terdapat 

pada susu skim mengalami penggumpalan yang disebut curd 

yang teksturnya padat dan lembut, sedangkan sari wortel tidak 

mengalami penggumpalan. Oleh karena itulah semakin sedikit 

sari wortel yang ditambahkan maka tekstur yogurt menjadi 

semakin padat dan lembut seperti pada perlakuan P0 (yogurt tanpa 

penambahan sari wortel) dan P1 (yogurt dengan penambahan sari 

wortel 5%) dimana sampel ini paling disukai oleh panelis. 

Sedangkan yogurt yang ditambah sari wortel paling banyak 

menghasilkan tekstur yang tidak padat (rapuh) dan kasar sehingga 

tidak disukai oleh panelis. 

Tekstur yogurt selain dipengaruhi oleh konsentrasi sari 

wortel yang digunakan juga dipengaruhi oleh jumlah bakteri 

didalam yogurt. Bakteri pada yogurt merombak gula susu alami 

pada yogurt dan melepaskan asam laktat sebagai produk sisa. 

Keasaman dapat menyebabkan pemadatan protein sehingga 

menyebabkan adanya tekstur pada yogurt (Andriani dan 

Khasanah 2010). Untuk memperolah yogurt dengan flavor dan 

tekstur yang bagus diperlukan perbandingan kultur starter yang 

harus disesuaikan antara jumlah Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus (Rahman et al. 1992). 

 

4.2.4 Warna Yogurt 

Berdasarkan data pada Tabel 5 secara umum terlihat bahwa 

hasil uji organoleptik warna yogurt yang diberi penambahan sari 
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wortel dengan konsentrasi berbeda  berkisar agak kuning (3,13) 

sampai kuning sekali (4,33). Hal ini menunjukkan bahwa atribut 

warna dari yogurt yang diuji berada pada taraf yang dapat 

diterima oleh panelis. Hasil analisis pada Lampiran 9 

menunjukkan bahwa penambahan sari wortel dengan konsentrasi 

yang berbeda pada penelitian ini memberikan perbedaan (P<0,01) 

terhadap penilaian warna yogurt. Hal ini berkaitan dengan 

konsentrasi sari wortel yang ditambahkan sehingga 

mempengaruhi warna yogurt yang dihasilkan Betapapun lezatnya 

makanan apabila penampilannya tidak menarik waktu disajikan 

akan mengakibatkan selera makan seseorang menjadi hilang. 

Warna makanan memegang peran utama dalam penampilan 

makanan (Moehyi, 1992).  

Yogurt yang diproduksi dengan penambahan sari wortel 

memiliki karakteristik warna orange, semakin tinggi konsentrasi 

sari wortel yang ditambahkan menyebabkan warna semakin 

orange. Warna orange tersebut disebabkan karena adanya 

kandungan karoten pada sari wortel yang ditambahkan. Menurut 

Setyawan (2007), karotenoid merupakan pigmen alami yang 

memberikan warna kuning, jingga atau merah tergantung jenis 

wortel yang digunakan. Rachman dan Dian (2005) menambahkan 

bahwa sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning 

biasanya banyak mengandung karoten. Wortel, ubi jalar, dan 

waluh kaya akan karoten. 

Warna pada yogurt dipengaruhi oleh konsentrasi sari 

wortel yang ditambahkan. Yogurt diharapkan mempunyai warna 

asli yang sesuai dengan sari wortel yang ditambahkan. Warna 

yogurt cenderung disukai panelis ditunjukkan oleh nilai skala 

yaitu 3,13 pada perlakuan P0 (yogurt tanpa penambahan sari 

wortel) dan P1 (yogurt dengan penambahan sari wortel 5%) 

sebesar 3,53. Warna yogurt  yang putih kekuningan dipengaruhi 

oleh karoten yang terdapat pada lemak susu.  
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4.3 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik menunjukkan bahwa penambahan sari 

wortel dengan konsentrasi 5% memiliki nilai tingkat kesukaan 

tertinggi karena memiliki nilai aroma, rasa, tekstur serta warna 

terbaik, kemudian juga memiliki nilai kualitas fisik viskositas dan 

kada air yang hampir sama dengan yogurt murni. Hardinsyah et 

al., (1988) menyatakan daya terima terhadap suatu makanan 

ditentukan oleh rangsangan dan indera penglihatan, penciuman, 

pencicip dan pendengaran. Penilaian citarasa makanan sering 

dikenal dengan istilah penilaian organoleptik. Faktor utama yang 

dinilai dari citarasa diantaranya ialah rupa yang meliputi warna, 

bentuk, ukuran, aroma, tekstur dan rasa. Daya terima terhadap 

makanan dapat diketahui melalui uji penerimaan, salah satu uji 

penerimaan yang dilakukan yaitu uji hedonik skala verbal. 

Karakteristik sensori, seperti flavor, aroma dan tekstur memiliki 

peranan penting pada penerimaan produk oleh konsumen. 

Keuntungan pengujian sensori yaitu memberikan hasil 

pengukuran langsung, memberikan informasi langsung dari 

respon konsumen dan dapat dibandingkan dengan hasil pengujian 

dengan menggunakan alat. Selain itu, pengujian sensori juga 

dapat memberikan informasi tambahan yang tidak didapatkan dari 

pengujian dengan alat, misalnya karakteristik produk saat di 

dalam mulut diantaranya daya leleh (Muñoz, Civille and  Carr, 

1992).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari 

wortel dalam pembuatan yogurt dengan konsentrasi yang berbeda 

pada uji kualitas fisik dapat menurunkan viskositas dan 

meningkatkan kadar air. Hasil uji organoleptik yogurt 

menunjukkan hasil yang cukup disukai untuk aroma, rasa, tekstur 

dan warna diantara semua perlakuan. Penambahan sari wortel 

sebanyak 5% pada pembuatan yogurt menghasilkan yogurt 

dengan kualitas terbaik yang dapat diterima panelis dengan 

penilaian pada kualitas fisik viskositas sebesar 232,33 cP;  kadar 

air sebesar 91,33% dan uji organoleptik dengan nilai aroma, rasa, 

tekstur dan warna dengan nilai masing-masing sebesar 3,80; 3,87; 

3,80 dan 3,53. 

 

5.2 Saran 

Disarankan untuk menggunakan sari wortel sebanyak 5% 

dalam pembuatan yogurt sehingga diperoleh hasil yang optimal. 
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Lampiran 1. Uji Viskositas (Manual Laboratory Brookfield 

Viscometer, 2006).  

Metode pengukuran viskositas yogurt dilakukan dengan 

menggunakan viskometer Model DV. Viskositas atau kekentalan 

adalah suatu hambatan yang menahan zat cair, secara molekuler 

disebabkan oleh gerakan acak dan gerakan berpindah dari suatu 

lapisan ke lapisan lain dalam zat cair dan resultan dari gerakan-

gerakan tersebut menghasilkan hambatan (Kusumah, dkk., 1989). 

Peningkatan nilai pH akan berpengaruh dengan peningkatan 

viskositas, untuk menentukan nilai viskositas pada yogurt 

dilakukan menggunakan viskometer sehingga nilai viskositas 

dapat terhitung secara cepat dan efisien. Pembacaan nilai 

viskositas dilakukan saat jarum penunjuk stabil dengan satuan cP.  
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Lampiran 2. Uji Kadar Air (Dewan Standardisasi Nasional/DSN, 

1992)  

Cawan alumunium kosong terlebih dahulu dikeringkan 

dalam oven selama 15 menit dan didinginkan dalam desikator 

selama 20 menit, kemudian ditimbang beratnya. Sebanyak 5 gram 

contoh dimasukan kedalam cawan dan ditutup, selanjutnya 

dikeringkan dalam oven bersuhu 100-105 ºC. Cawan yang telah 

berisi contoh tersebut dipindahkan ke desikator untuk didinginkan 

dan ditimbang. Pengeringan dilakukan sampai diperoleh berat 

konstan. Kadar air dihitung berdasarkan kehilangan berat yaitu 

selisih berat awal dikurangi berat akhir.  

 

 

Kadar air (%) = 
                   –                     

                 
 X 100%  
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Lampiran 3. Uji Organoleptik (Rahayu, 2001).  

 

Nama    : 

Usia    : 

Pekerjaan   : 

Pengujian organoleptik dilakukan terhadap warna, aroma, 

rasa dan tekstur yogurt dengan metoda uji kesukaan/hedonik. 

Skala hedonik yang digunakan adalah 1-5. 

Nilai 5 untuk sangat suka, 4 untuk suka, 3 untuk netral, 2 

untuk tidak suka, dan 1 untuk sangat tidak suka.  

 

Berikut Tabel pengisiannya 

Parameter Uji Skala/Nilai 

Aroma  

Rasa  

Tekstur  

Warna  

 

Atas kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. 
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Lampiran 4. Analisis Ragam pengaruh penambahan sari wortel 

terhadap viskositas yogurt 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

1 233 224 223 192 872 

2 243 238 228 183 892 

3 248 235 218 175 876 

Jumlah 724 697 669 550 2640 

 

∑  = 233 + 224 + .....+ 175 = 2640 

 

∑∑                       

 

   

 

   

       

 

    
∑    
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 5882 1960,67 37,34 4,07 7,59 

Galat 8 420 52,5       

Total 11 6302         

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

 

Kesimpulan 

Penambahan sari wortel dalam pembuatan yogurt berpengaruh 

sangat nyata terhadap viskositas yogurt  

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

 

db galat = 8 

KT galat = 52,5 

t = 4 

    √
       

 
     √

    

 
 = 3,62 

 

Nilai P 2 3 4 

JND 1% 4,75 4,93 5,06 

JNT 1% 17,21 17,86 18,33 

 

Tabel uji Duncan pengaruh penambahan sari wortel terhadap 

viskositas yogurt 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 183,33 a 

P2 223,00 ab 

P1 232,33   bc 

P0 241,33     c 
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Lampiran 5. Analisis Ragam pengaruh penambahan sari wortel 

terhadap kadar air yogurt 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

1 91,14 91,52 91,35 91,49 365,50 

2 91,07 91,65 91,65 90,91 365,28 

3 91,61 90,76 91,12 91,85 365,34 

Jumlah 273,82 273,93 274,12 274,25 1096,12 

 

∑  = 91,14 + 91,52 + .....+ 91,85 = 1096,12 

 

∑∑                             

 

   

 

   

          

 

    
∑    
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F hitung F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 0,04 0,012 0,08 4,07 7,59 

Galat 8 1,22 0,153       

Total 11 1,26         

 

Karena F hitung < F tabel maka hipotesis H0 diterima dan 

H1ditolak 

 

Kesimpulan 

Penambahan sari wortel dalam pembuatan yogurt tidak 

berpengaruh terhadap kadar air yogurt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Lampiran 6. Analisis Ragam pengaruh penambahan sari wortel 

terhadap aroma yogurt 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

1 3,67 4,67 4,00 4,33 16,67 

2 4,00 3,33 3,67 4,33 15,33 

3 3,33 3,33 3,67 4,33 14,67 

4 3,67 3,67 4,33 4,00 15,67 

5 3,67 4,00 4,33 4,33 16,33 

Jumlah 18,33 19,00 20,00 21,33 78,67 

 

∑  = 3,67 + 4,67 +.......+ 4,33 = 78,67 

 

∑∑                          

 

   

 

   

       

 

 

    
∑    
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 1,02 0,34 2,73 3,24 5,29 

Galat 16 2 0,12       

Total 19 3,02         

Karena F hitung < F tabel maka hipotesis H0 diterima dan 

H1ditolak 

 

Kesimpulan 

Penambahan sari wortel dalam pembuatan yogurt tidak 

berpengaruh terhadap aroma yogurt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Lampiran 7. Analisis Ragam pengaruh penambahan sari wortel 

terhadap rasa yogurt 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

1 4,33 3,67 3,00 4,00 15,00 

2 4,67 4,00 3,33 3,00 15,00 

3 4,00 4,00 3,67 3,67 15,33 

4 4,00 3,67 3,33 3,67 14,67 

5 4,67 4,00 4,67 3,00 16,33 

Jumlah 21,67 19,33 18,00 17,33 76,33 

 

∑  = 4,33 + 3,67 +.......+ 3 = 76,33 

 

∑∑                       

 

   

 

   

       

 

    
∑    
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 2,19 0,73 3,87 3,24 5,29 

Galat 16 3,03 0,19       

Total 19 5,22         

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

 

Kesimpulan 

Penambahan sari wortel dalam pembuatan yogurt berpengaruh 

nyata terhadap rasa yogurt 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

 

db galat = 16 

KT galat = 0,19 

t = 4 

    √
       

 
     √

    

 
 = 0,22 

 

Nilai P 2 3 4 

JND 5% 2,99 3,14 3,23 

JNT 5% 0,65 0,68 0,70 

 

Tabel uji Duncan pengaruh penambahan sari wortel terhadap rasa 

yogurt 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 3,47     a 

P2 3,60     a 

P1 3,87     ab 

P0 4,33       b 
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Lampiran 8. Analisis Ragam pengaruh penambahan sari wortel 

terhadap tekstur yogurt 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

1 4,00 3,67 4,00 3,67 15,33 

2 4,67 3,67 3,33 3,67 15,33 

3 3,67 4,00 3,67 2,67 14,00 

4 4,00 4,00 3,00 3,00 14,00 

5 4,00 3,67 4,00 3,33 15,00 

Jumlah 20,33 19,00 18,00 16,33 73,67 

 

∑  = 4 + 3,67 +.......+ 3,33 = 73,67 

 

∑∑                       

 

   

 

   

       

 

 

    
∑    

 
  

      

  
         

 

 

             
∑    

 
     

               

 
   

      

 

        ∑∑                           
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 1,71 0,57 4,18 3,24 5,29 

Galat 16 2,17 0,14       

Total 19 3,88         

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

 

Kesimpulan 

Penambahan sari wortel dalam pembuatan yogurt berpengaruh 

nyata terhadap tekstur yogurt 

  

Uji Jarak Berganda Duncan 

db galat = 16 

KT galat = 0,14 

t = 4 

    √
       

 
     √

    

 
 = 0,19 

 

Nilai P 2 3 4 

JND 1% 2,99 3,14 3,23 

JNT 1% 0,56 0,59 0,60 

 

Tabel uji Duncan pengaruh penambahan sari wortel terhadap 

tekstur yogurt 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 3,27     a 

P2 3,60     ab 

P1 3,80       b 

P0 4,07       b 
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Lampiran 9. Analisis Ragam pengaruh penambahan sari wortel 

terhadap warna yogurt 

 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

1 3,33 3,67 3,67 4,33 15,00 

2 3,33 3,33 3,33 4,33 14,33 

3 2,67 3,67 4,33 4,33 15,00 

4 3,67 3,00 4,00 4,33 15,00 

5 2,67 4,00 4,00 4,33 15,00 

Jumlah 15,67 17,67 19,33 21,67 74,33 

 

 

∑  = 3,33 + 3,67 +.......+ 4,33 = 74,33 

 

∑∑                          

 

   

 

   

       

 

 

    
∑    

 
  

      

  
         

 

 

             
∑    

 
     

               

 
   

      

 

        ∑∑                           
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Tabel ANOVA 

Sumber 

Ragam 

db JK KT F 

hitung 

F  

0,05 

F 

0,01 

Perlakuan 3 3,88 1,29 10,59 3,24 5,29 

Galat 16 1,96 0,12      

Total 19 5,84       

Karena F hitung > F tabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1diterima 

 

Kesimpulan 

Penambahan sari wortel dalam pembuatan yogurt berpengaruh 

sangat nyata terhadap warna yogurt 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

 

db galat = 16 

KT galat = 0,12 

t = 4 

    √
       

 
     √

    

 
 = 0,04 

 

Nilai P 2 3 4 

JND 1% 4,13 4,31 4,43 

JNT 1% 0,72 0,75 0,77 

 

Tabel uji Duncan pengaruh penambahan sari wortel terhadap 

warna yogurt 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 3,13     a 

P1 3,53     ab 

P2 3,87       bc 

P3 4,33         c 
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Lampiran 10. Karakteristik warna yogurt wortel 

 

 

 

 

 

 

    a). Penambahan 0% (P0)          b).Penambahan 5% (P1) 

 

 

 

 

 

 

 

   c). Penambahan 10% (P2)         d).Penambahan 15% (P3) 

Gambar 4. Karakteristik warna yogurt 


