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ABSTRACT 

  

 The purpose of this research was to determine the best 

concentration of sago meal in drink yoghurt to terms of  total 

lactic acid bacteria, total plate count, total acid and density. 

Method reseach was experimental laboratory using 

Completely Randomized Design (CRD) with 5 treatments and 

4 replications. The treatments were (P0) without of sago meal, 

(P1) 1% of sago meal, (P2) 2% of sago meal, (P3) 3% of sago 

meal and (P4) 4% of sago meal. Variables which analyzed 

were total lactic acid bacteria, total plate count, total acid and 

density. Data were subjected to analisys of variance 

(ANOVA), if there were significantly influence continued by 

Duncan's Multiple Range Test (DMRT). The result of this 

research showed that concentration of sago meal gave 

significantly difference effect (P<0.01) on total lactic acid 

bacteria, total plate count, total acid and density. It can be 

concluded that the addition of sago meal 4% in drink yoghurt 

gave the best result with score total lactic acid bacteria 5,56 

log cfu/mL, total plate count 5,59 log cfu/mL, total acid 0.95% 

and density 1,319 and gave the best quality of drink yoghurt. 

 

Keywords: yoghurt, drink yoghurt, sago meal and microbial  
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RINGKASAN 

   

 Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Yoghurt Kota 

Batu, Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya dan Laboraturium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, mulai bulan April 

sampai bulan Mei 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh tingkat penggunaan tepung 

sagu dalam pembuatan yoghurt drink dan mengetahui 

konsentrasi tepung sagu yang tepat untuk menghasilkan 

yoghurt drink dengan mutu yang baik ditinjau dari total BAL, 

TPC, total asam dan bobot jenis. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yoghurt drink yang dibuat dari susu, starter, tepung sagu, air 

dan gula. Metode penelitian yang digunakan percobaan 

Laboraturium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari 5 perlakuan dan diulang 4 kali. Perlakuan terdiri 

dari (P0) tanpa penambahan tepung sagu, (P1) penambahan 

tepung sagu 1%, (P2) penambahan tepung sagu 2%, (P3) 

penambahan tepung sagu 3% dan (P4) penambahan tepung 

sagu 4%. Variabel yang diukur adalah total BAL, TPC, total 
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asam, dan bobot jenis. Data yang diperoleh dianalisis dengan 

analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung sagu memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap total BAL, TPC, total asam dan bobot 

jenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata total BAL 

pada perlakuan P0,P1,P2,P3, dan P4 masing-masing: 4,12; 4,56; 

5,16; 5,44; dan 5,56 log CFU/mL. TPC 5,17; 5,35; 5,48; 5,54 

dan 5,59 log CFU/mL. Total asam 0,64; 0,70; 0,76; 0,87; dan 

0,95%. Bobot jenis 1,305; 1,306; 1,310; 1,317 dan 1,319. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah total BAL, 

TPC, total asam dan bobot jenis mengalami peningkatan 

dengan penambahan tepung sagu. Perlakuan terbaik 

didapatkan dengan metode deskriptif yang menunjukkan P4 

merupakan perlakuan terbaik untuk 4% penambahan tepung 

sagu dengan rata-rata nilai BAL 5,56 log CFU/mL, TPC 5,59 

log CFU/mL, Total asam 0,95% dan bobot jenis 1,319. Saran 

yang diberikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui kemampuan bakteri asam laktat dalam 

menggunakan tepung sagu dengan mempertimbangkan lama 

penyimpanan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Meningkatnya angka kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya kesehatan menyebabkan semakin tingginya 

kebutuhan akan bahan pangan bernilai gizi tinggi. Salah satu 

bahan pangan yang diminati masyarakat adalah susu sebagai 

salah satu produk olahan hasil ternak yang merupakan produk 

peternakan. Susu merupakan bahan pangan berwarna putih 

yang bernutrisi tinggi karena mengandung zat makanan yang 

lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak, mineral dan 

vitamin. Kandungan gizi yang tinggi pada susu menjadikan 

susu mudah sekali rusak dan tidak tahan lama, susu digunakan 

sebagai media yang sangat baik untuk pertumbuhan dan 

perkembangbiakan mikroorganisme terutama bakteri 

pathogen. Susu terbagi menjadi dua bagian besar yaitu 87,25% 

air dan 12,7% zat padat. Zat padat ini terbagi menjadi 3,80% 

lemak, 3,5% protein, 4,8% laktosa dan 0,65% mineral 

(Nurwantoro dan Mulyani, 2003). Tidak semua orang mampu 

mengkonsumsi susu karena masalah pencernaan penyebabnya 

adalah lactose intolerance, yaitu suatu keadaan tidak 

cukupnya enzim laktase di dalam tubuh seseorang.  Enzim 

laktase adalah enzim yang bertugas untuk menguraikan gula 

laktosa menjadi gula-gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa 

dan galaktosa. Laktosa bersifat sebagai disakarida sedangkan 

glukosa dan galaktosa merupakan monosakarida yang dapat 

dicerna dan diserap oleh usus untuk proses metabolisme. 

Ketiadaan enzim laktase inilah yang menyebabkan terjadinya 

gejala diare, sakit perut, kembung atau mual beberapa saat 

setelah minum susu (Widodo 2002). Salah satu cara untuk 
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menghindari hal tersebut dengan mengurangi kandungan 

laktosa pada susu, yaitu dengan proses fermentasi. 

 Yoghurt merupakan salah satu produk fermentasi susu 

yang mudah dibuat dan sudah meluas di pasaran. Yoghurt 

merupakan suatu produk susu fermentasi berbentuk solid yang 

dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan 

menggunakan bakteri asam laktat (Hidayat, Padaga dan 

Suhartini, 2006). Yoghurt biasanya difermentasi dengan dua 

atau lebih bakteri starter. Bakteri Streptococcus thermophillus 

dan Lactobacillus bulgaricus tergolong dalam bakteri asam 

laktat (BAL) yang dapat digunakan untuk memfermentasi air 

susu. BAL akan menurunkan kadar laktosa sebanyak 25-30% 

sehingga susu fermentasi aman dikonsumsi oleh orang laktose 

intolerant (Chotimah, 2009). Hasil dari olahan susu fermentasi 

berupa rasa asam akibat dari aktivitas bakteri yang merubah 

laktosa menjadi asam laktat dengan kandungan bakteri 

probiotik dalam yoghurt mampu memperbaiki proses 

pencernaan di dalam usus. Legowo (2005) menyatakan ada 

banyak sekali jenis yoghurt yang kini dikenal, tetapi secara 

garis besar yoghurt di bagi menjadi tiga tipe yaitu yoghurt 

stirred, yoghurt set dan yoghurt drink. Yoghurt drink 

merupakan salah satu jenis yoghurt yang memiliki kekentalan 

lebih cair dibanding dengan jenis yoghurt set dan stirred 

sehingga untuk proses pembuatannya perlu ditambahkan suatu 

bahan tambahan pangan berupa bahan penstabil agar tidak 

terjadi sineresis dan produk yang dihasilkan homogen. 

 Sagu merupakan salah satu komoditi tanaman pangan 

karbohidrat tinggi yang berasal dari Indonesia. Sagu memiliki 

potensi yang sangat besar sebagai bahan penganti beras. 

Tanaman sagu telah tersebar di Indonesia khususnya di bagian 

timur antara lain Riau dan Sulawesi. Pada industri pangan 
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tepung sagu mulai digunakan sebagai bahan untuk pembuatan 

roti, biskuit, mie (noodle), sohun, kerupuk, hunkue, bihun dan 

lain-lain, sebagai pengganti penggunaan tepung terigu, 

tapioka, atau tepung beras (Polnaya, 2006). Upaya 

peningkatan viskositas dan stabilitas yoghurt adalah dengan 

penambahan penstabil, seperti pati dan gelatin yang berfungsi 

untuk meningkatkan viskositas, memperbaiki struktur gel, 

meningkatkan kemampuan daya ikat air serta mengurangi 

risiko terjadinya sineresis (Putri, Rouf dan Purwani, 2013). 

Penggunaan tepung sagu sebagai bahan penstabil karena pati 

yang terkandung pada tepung sagu memiliki kandungan 

amilopektin yang tinggi yaitu 71,16% dan amilosa 28,84% 

(Jading, Tethool, Payung dan Gulton, 2011). Kandungan 

amilopektin yang tinggi pada sagu dapat berfungsi sebagai 

pengental dan penstabil yang mampu menghomogenkan 

bahan. Ketika dipanaskan dalam air, amilopektin akan 

membentuk lapisan yang transparan yaitu larutan dengan 

viskositas tinggi dan berbentuk lapisan-lapisan seperti untaian 

tali (Herawati, 2011). Kandungan pati dalam sagu membuat 

yoghurt membentuk gelatinisasi. Penggunaan tepung sagu 

sebagai bahan penstabil diharapkan mampu mempertahankan 

kualitas yoghurt drink agar tidak mengalami sineresis, ditinjau 

dari total BAL, TPC, total asam dan bobot jenis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah terjadi perbedaan pengaruh tingkat 

penggunaan tepung sagu dalam yoghurt drink ditinjau 

dari total BAL, TPC, total asam dan bobot jenis? 
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b. Berapakah penambahan konsentrasi tepung sagu yang 

tepat untuk menghasilkan  yoghurt drink dengan mutu 

yang baik ditinjau dari total BAL, total TPC, total 

asam dan bobot jenis? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui perbedaan pengaruh tingkat penggunaan 

tepung sagu dalam pembuatan yoghurt drink terhadap 

total BAL, TPC, total asam dan bobot jenis. 

b. Mengetahui konsentrasi tepung sagu yang tepat untuk 

menghasilkan yoghurt drink dengan mutu yang baik 

ditinjau dari total BAL, TPC, total asam dan bobot 

jenis. 

 

1.4 Manfaat Penelian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan 

lebih lanjut dalam penggunaan tepung sagu yang tepat 

pada pembuatan yoghurt drink. 

b. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan 

pengembangan mutu produk yoghurt drink dengan 

penambahan tepung sagu serta sebagai sumber 

informasi penelitian untuk semua pihak yang terkait. 

 

1.5 Kerangka pikir 

 Fermentasi susu menjadi yoghurt dilakukan dengan 

bantuan bakteri asam laktat yaitu Lactobacilus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus (Wahyudi, 2006). Pada 

pembuatan yoghurt digunakan kultur starter campuran dengan 
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perbandingan 1:1. Hasil dari olahan susu fermentasi tersebut 

adalah rasa asam dan tekstur yang kental, diperlukan adanya 

diversifikasi produk dalam pembuatan yoghurt yaitu dengan 

membuat yoghurt yang tidak terlalu asam dengan 

menghentikan waktu fermentasi pada tingkat keasaman yang 

diinginkan dan tekstur yang tidak kental (encer) sehingga 

mudah untuk diminum yang biasa disebut yoghurt drink 

(Hidayat, Kusrahayu dan Mulyani, 2013).  

 Jading dkk. (2011) menyatakan kadar karbohidrat dari 

pati sagu kering secara konvensional adalah 84,89% bahan 

kering dengan kadar amilosa 28,84% dan kadar amilopektin 

71,16% Komponen amilosa berfungsi untuk menyempurnakan 

proses gelatinisasi produk dan meningkatkan daya serap air 

sedangkan komponen amilopektin akan sangat menentukan 

dalam kelarutan pati. Dewi, Thohari dan Purwadi (2014) 

menyatakan bahwa penambahan pati ubi jalar dengan 

persentase 3% pada pembuatan es krim yoghurt sinbiotik 

memberikan hasil yang terbaik yaitu dengan nilai total padatan 

34,275%, pH 4,222 dan total BAL 1,991 log cfu/mL. 
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Gambar 1. Skema kerangka pikir yoghurt drink 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini dengan penambahan tepung 

sagu dengan konsentrasi yang berbeda pada yoghurt drink 

dapat meningkatkan total bakteri asam laktat, total plate count, 

total asam dan bobot jenis. 

 

 

Susu  merupakan 

pangan bernilai gizi 

tinggi 

Bakteri starter ( 

Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus 

dan Lactobacillus 

acidophilus 

 

Terjadi Fermentasi 

Yoghurt  

Pati Sagu 

BAL, TPC, Total 

Asam dan Bobot 

Jenis 

 

Penggunaan penstabil tepung 

sagu dengan konsentrasi 

semakin meningkat dapat 

meningkatkan pH, 

menurunkan total asam dan 

menurunkan sineresis pada 

yoghurt yang dibuat dari 

tepung kedelai low fat dan 

full fat ( Putri dkk, 2013) 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt 

 Yoghurt merupakan produk yang diperoleh dari 

fermentasi susu atau susu rekonstitusi dengan menggunakan 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus dan bakteri asam laktat yang sesuai atau tanpa 

penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan 

yang diizinkan (SNI, 2009). Yoghurt juga dapat dibuat dari 

susu skim (susu tanpa lemak) yang dilarutkan dalam air 

dengan perbandingan tertentu tergantung kepada kekentalan 

produk yang diinginkan. Saleh (2004) menyatakan prinsip 

pembuatan yoghurt adalah fermentasi susu dengan cara 

penambahan bakteri-bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus, dengan fermentasi ini maka rasa 

yoghurt akan menjadi asam, karena adanya perubahan laktosa 

menjadi asam laktat oleh bakteri-bakteri tersebut. Apabila 

tidak diinginkan rasa yang tidak terlalu asam, tambahkan zat 

pemanis (gula, sirup) maupun berbagai flavour buatan dari 

buah-buahan strawberry, nanas, mangga, jambu dan 

sebagainya. Kelebihan yoghurt dibandingkan susu segar selain 

nilai gizinya adalah sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang 

sensitif dengan susu karena laktosa yang terkandung di dalam 

susu telah disederhanakan dalam proses fermentasi. Yoghurt 

yang dikonsumsi secara rutin bahkan mampu menghambat 

kadar kolesterol dalam darah karena yoghurt mengandung 

bakteri lactobacillus yang berfungsi menghambat 

pembentukan kolesterol dalam darah kita, meningkatkan daya 

tahan tubuh karena yoghurt mengandung banyak bakteri baik, 
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sehingga secara otomatis dapat menyeimbangkan bakteri jahat 

yang terdapat dalam susu (Chotimah, 2009). 

 

2.2 Yoghurt Drink 

 Yoghurt drink merupakan salah satu jenis yoghurt 

yang cair dibandingkan dengan jenis yoghurt lainnya. Hidayat 

dkk., (2006) menyatakan yoghurt dapat dibedakan menjadi 

tiga jenis ditinjau dari karakteristik struktur fisiknya. Yoghurt 

firm adalah yoghurt dengan konsistensi gel padat yang 

dikemas sehingga untuk mengkonsumsinya harus 

menggunakan sendok. Yoghurt stirred adalah yoghurt saat 

proses pembuatannya dilakukan pengadukan sehingga gel 

pecah dan kemudian didinginkan dan dikemas setelah terjadi 

penggumpalan kembali. Selama dalam kemasan akan terjadi 

peningkatan viskositas dan produk mempunyai tekstur yang 

cukup padat. Yoghurt drink merupakan jenis yoghurt yang 

hampir sama dengan yoghurt stirred tetapi produk telah 

dihomogenisasi sehingga konsistensi menjadi encer sebelum 

dikemas, ditambahkan stabilizer. Legowo (2005) menyatakan 

bahwa yoghurt drink adalah yoghurt yang dibuat berdasarkan 

cara pembuatan yoghurt stirred, tetapi gumpalan dihancurkan 

hingga berupa cairan sebelum dikemas. Syarat mutu Yoghurt 

menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 2981 Tahun 

2009 adalah tertera pada Tabel 1 : 
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Tabel 1. Standar Nasional Indonesia yoghurt berdasarkan SNI 2981-2009 
No Kriteria uji Satuan Yoghurt tanpa perlakuan panas setelah 

fermentasi 

Yoghurt dengan perlakuan panas setelah 

fermentasi 

Yoghurt Yoghurt 

rendah lemak 

Yoghurt 

tanpa lemak 

Yoghurt Yoghurt 

rendah lemak 

Yoghurt 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. Lemak (b/b) % Min. 3,0 0,6-0,9 Maks. 0,5 Min. 3,0 0,6-0,9 Maks. 0,5 

3. Total padatan susu bukan 
lemak (b/b) 

% Min. 8,2 Min. 8,2 

4. Protein (Nx6,38) (b/b) % Min. 2,7 Min. 2,7 

5. 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 

8. Arsen  Mg/kg Maks. 0,1 Maks. 0,1 

9. Cemaran mikroba    
9.1 Coliform  koloni/g Maks. 10 Maks. 10 

9.2 Salmonella  - Negatif/25 g Negatif/25 g 

9.3 Listeria monocytogenes - Negatif/25 g Negatif/25 g 

10. Jumlah bakteri starter* koloni/g Min. 107 Min. 107 

 Sesuai dengan pasal 2 (istilah dan definisi) 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (2009) 
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2.3 Bahan Baku Pembuatan Yoghurt Drink 

2.3.1 Susu Segar 

 Susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing atau 

mamae pada ternak sapi dan kambing. Susu diperoleh dari 

pemerahan ambing mamalia yang sehat dan mengandung 

lemak, protein, laktosa, serta berbagai jenis mineral dan 

vitamin. Susu adalah cairan yang bernilai nutrisi tinggi, baik 

untuk manusia maupun hewan muda dan cocok untuk media 

tumbuh mikroorganisme karena menyediakan berbagai nutrisi 

(Susilorini dan Sawitri, 2006). Usmiati dan Abubakar (2009) 

menambahkan susu merupakan bahan makanan yang bernilai 

gizi tinggi yang diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti 

sapi, kerbau, kuda, kambing dan unta. Komponen penting 

dalam air susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa 

serta enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang 

bermanfaat bagi kesehatan sebagai probiotik. Komposisi susu 

sapi sangat beragam tergantung pada beberapa faktor antara 

lain bangsa sapi, tingkat laktasi, pakan, interval pemerahan, 

suhu dan umur sapi. Angka rata-rata komposisi untuk semua 

kondisi dan jenis sapi perah adalah 87,1% kadar air, 3,9% 

lemak, 3,4% protein, 4,8% laktosa, 0,72% abu dan beberapa 

vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan K. 

 

2.3.2 Tepung sagu  

 Sagu (Metroxylon sagu Rottb.) merupakan salah satu 

sumber pangan dan energi yang sangat potensial. Luas areal 

tanaman sagu di dunia lebih kurang 2 juta hektar dan sekitar 

60% areal sagu dunia ada di Indonesia, 90% di antaranya 

tersebar di Papua dan Papua Barat. Direktorat Jenderal 

Perkebunan melaporkan bahwa luas areal sagu di Indonesia 

tahun 2011 diperkirakan mencapai 100.616 ha, yaitu sagu 
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budidaya atau semibudidaya (Novarianto, 2012). Sumaryono 

(2012) menyatakan bahwa sagu (Metroxylon sagu Rottb.) 

adalah tanaman palma yang banyak dijumpai di wilayah 

tropika basah di Asia Tenggara dan Oseania. Pati sagu juga 

dapat digunakan untuk keperluan industri antara lain sebagai 

bahan pembuatan roti, mie, kue, sirup berfruktosa tinggi, 

bahan perekat dan plastik biodegradable. Pati sagu juga 

digunakan dalam industri obat-obatan, kosmetik, kertas, 

bioetanol dan tekstil. Limbah dari proses pengolahan sagu 

dapat digunakan sebagai pakan ternak. Penambahan tepung 

sagu pada pembuatan yoghurt drink digunakan sebagai bahan 

penstabil yang dapat menghomogenkan yoghurt. Pati yang 

tahan asam biasanya digunakan pada produk susu yang 

diasamkan atau difermentasi seperti yoghurt. Fungsi pati pada 

yoghurt adalah menjaga tekstur dan stabilitas dan membantu 

mencegah sineresis yaitu keluarnya cairan dari yoghurt 

(Estiasih, 2006). 

Tabel 2. Sifat fisiko-kimia beberapa pati alami 
 

Pati Rata-rata 

ukuran 

granula 

Kadar 

Amilosa 

(%) 

Swelling 

power 

pada 

95
0
C 

Gelatinisasi 

(
0
C) 

Sagu 25 27 97 60-74 

Beras 5 17 19 61-80 

Gandum 15 25 21 53-72 

Jagung 15 26 24 62-80 

Tapioka 20 17 71 52-64 

Sumber: Polnaya (2006) 

 Taringan dan Ariningsih (2007) menjelaskan 

pembuatan tepung sagu berasal dari pati sagu yang masih 

basah. Proses pembuatannya yaitu  50-60 kg diaduk dengan air 
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bersih dan disaring untuk mengeluarkan kotoran. Selanjutnya 

pati sagu diendapkan selama 3 hari untuk mengeluarkan getah 

lendir dan sisa ampas sagu lalu direndam dengan air selama 1 

jam. Air yang dipakai merendam dibuang dan pati sagu 

dijemur selama 6 jam. Pati yang sudah kering digiling dengan 

mesin penggiling lalu diayak. Tepung sagu yang dihasilkan 

bisa mencapai 25 kg yang kemudian dikemas dengan plastik 

ukuran 1 kg. Tepung sagu yang sudah dikemas bisa disimpan 

hingga satu tahun. 

 

(a) (b) 

Gambar 2(a). pohon sagu dan 2(b). tepung sagu 

Tabel 3. Komposisi kima pati sagu (per 100g) 

Komponen Pati 

Sagu 

Basah 

Pati Sagu Kering 

dengan alat 

pengering CFFB 

Surya-biomassa 

Pati Sagu Kering 

secara 

konvensional 

Kadar air (% b.b) 42,51 13,42 13,69 

Kadar Abu (% b.k) 0,20 0,24 0,20 

Kadar Lemak (% b.k) 0,63 0,52 0,76 

Kadar Protein (% b.k) 0,45 0,48 0,46 

Kadar Karbohidrat (% 

b.k) 

56,22 85,35 84,89 

Energi (kkal/100g) 232,31 347,96 348,25 
   
Sumber: Jading dkk (2011) 
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 Pati sagu umumnya berwarna putih namun ada pula 

yang secara genetik berwarna kemerahan seperti Yepha, 

Fikhela dan Ruruna karena mengandung senyawa fenol 

(Limbongan, 2007). Sagu baruk disortir lalu ditaburkan secara 

merata diatas lembaran dan dijemur atau dikeringkan pada 

sinar matahari selama 2 hari dengan lama penjemuran 6-7 

jam/hari. Setelah kering dihaluskan dengan grinder kemudian 

diayak menggunakan ayakan 80 mesh dan terbentuk tepung 

sagu yang homogen (Lensun, Nurali, Langi dan Kandow, 

2013).  

 

2.3.3 Bakteri starter 

 Legowo (2005) menyatakan jenis mikroba yang 

digunakan starter untuk proses fermentasi sangat bervariasi. 

Oleh karena hasil metabolisme mikroba selama proses 

fermentasi bersifat spesifik, maka produk susu fermentasi 

yang dihasilkan dari setiap jenis mikroba akan khas pula. 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus termophilus 

biasanya digunakan sebagai starter yoghurt. Kumala, 

Setyaningsih dan Susilowati (2004) menambahkan starter 

induk dibuat dengan cara menginokulasikan 1% kultur kerja 

ke dalam larutan susu skim 10% yang telah steril kemudian 

diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 48 jam. Starter siap pakai 

dibuat dengan cara menginokulasikan 1% starter induk ke 

dalam larutan susu skim 10% dan glukosa 3%, kemudian 

diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 48 jam. 

 Dewanti (2006) menjelaskan lactobacillus pada 

umumnya normal terdapat pada saluran pencernaan dan 

vagina. Karakteristiknya antara lain merupakan bakteri gram 

positif, anaerob fakultatif, tidak berspora, tidak memiliki 

flagelata, DNA nya tersusun dari cytosine sebesar 51 mol% 
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dan guanine sebesar 32 mol%. Bakteri ini tidak tahan terhadap 

udara atau anaerob dan mampu melakukan proses fermentasi. 

Fermentasi tunggal, glukosa terombak menjadi asam laktat 

sehingga bakteri ini dapat dikategorikan sebagai LAB. 

Streptococcus thermophiles merupakan bakteri gram positif 

dan anaerob fakultatif, cytochrome negatif, oxidase negatif dan 

katalase negatif, non motile, tidak berspora dan juga 

merupakan homofermentatif sehingga dapat dikategorikan 

sebagai LAB.  

 

2.3.4 Bahan pemanis 

 Widodo (2002) menyatakan bahwa penambahan gula 

pasir harus dilakukan setelah yoghurt selesai difermentasi. Hal 

ini penting dilakukan agar gula susu (laktosa) dalam susu, dan 

bukan gula pasir yang terutama dicerna oleh bakteri yoghurt. 

Perlakuan ini juga untuk menjaga agar bakteri asam laktat 

tetap yang dominan di dalam yoghurt. Susu diberi banyak gula 

maka ragi yang lebih mampu mengunyah gula dibandingkan 

bakteri, dapat berkembang dan menghasilkan gas 

karbondioksida serta alkohol akibatnya yoghurt akan berbau 

tape dan bergelembung gas. Jenis gula yang berbeda akan 

menghasilkan asam-asam organik yang berbeda yang pada 

akhirnya akan menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas 

yoghurt yang dihasilkan. Hasil metabolisme karbohidrat (gula) 

berupa asam-asam organik akan mempengaruhi citarasa dan 

ikut menentukan kualitas yoghurt (Herawati dan wibawa, 

2010). 
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2.4 Proses Pembuatan Yoghurt  

2.4.1 Pasteurisasi susu 

 Nurwanto dan Mulyani (2003), pasteurisasi adalah 

pemanasan pada susu dan waktu tertentu dengan tujuan 

membunuh semua bakteri pathogen, ada dua metode 

pasteurisasi yaitu: pasteurisasi pada suhu tinggi dan waktu 

yang pendek atau high temperature short time (HTST). 

Temperatur yang digunakan 72
0
C selama 15 detik. Pasteurisasi 

suhu rendah pada waktu yang lama atau low temperature long 

time (LTLT) temperatur yang digunakan 61
0
C selama 30 

menit. Pasteurisasi susu berarti memberi perlakuan semua 

produk terhadap pemanasan yang akan menghancurkan semua 

organisme patogenik dan hampir semua bakteri lain, tetapi 

tidak mengubah flavor atau komposisi produk. Semua ragi dan 

jamur mati karena pasteurisasi pada umumnya. Pasteurisasi 

tidak sama dengan sterilisasi sebab pasteurisasi hanya 

membunuh sekitar 85-99% bakteri yang ada sedangkan 

sterilisasi membunuh semua organisme hidup yang ada 

termasuk spora dalam susu (Soeparno, 2007). 

 

2.4.2 Inokulasi bakteri starter 

 Setelah susu dipasteurisasi, susu diturunkan suhunya 

sampai 43
0
C dan diinokulasikan dengan 2% kultur campuran 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Penurunan suhu tersebut bertujuan untuk memberikan kondisi 

yang optimal bagi pertumbuhan bakteri serta bakteri yang 

ditambahkan tidak mati. Suhu yang terlalu tinggi dapat 

menyebabkan kultur bakteri mati sehingga proses fermentasi 

tidak berjalan (Winarno dan Fernandez 2007). Herawati dan 

Wibawa (2010) menambahkan inokulasi adalah penambahan 

bakteri pada suhu setelah proses pendinginan yaitu suhu 37-
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45
0
C karena merupakan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan 

bakteri starter. 

 

2.4.3 Fermentasi 

 Fermentasi susu menjadi yoghurt dilakukan dengan 

bantuan bakteri asam laktat yaitu Lactobacilus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus. L. bulgaricus adalah bakteri gram 

positif berbentuk batang dan tidak membentuk endospora. L. 

bulgaricus didalam susu akan mengubah laktosa menjadi asam 

laktat. Bakteri ini bersifat termofilik dan homofermentatif 

dengan suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 45
0
C. 

Kondisi optimum untuk pertumbuhannya adalah sedikit asam 

atau sekitar pH 5,5. S. thermophilus adalah bakteri gram 

positif berbentuk bulat, sering pertumbuhannya berbentuk 

rantai (Wahyudi, 2006). Fermentasi dilakukan pada suhu 40-

45
0
C selama 2,5 sampai 3 jam, namun tergantung jenis starter 

yang digunakan. Proses fermentasi akan terjadi hidrolisis 

enzimatis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa 

diuraikan melalui beberapa tahap dekomposisi menghasilkan 

asam laktat, galaktosa tidak akan digunakan selama glukosa 

dan laktosa masih tersedia untuk fermentasi. Terjadi 

penurunan pH  diiringi dengan terbentuknya gel sampai 

mencapai pH  4,65. Pembentukan gel diikuti dengan 

perubahan viskositas dan menghasilkan flavor pada tahap ini 

(Hidayat dkk., 2006) 

 

2.4.4 Pendinginan 

 Pendinginan harus segera dilakukan setelah fermentasi 

supaya tidak terjadi asidifikasi lanjut. Penurunan suhu menjadi 

15
0
-20

0
C dapat tercapai dalam waktu 1-1,5 jam, pada tahap ini 

masih terjadi pembentukan flavor ( Hidayat dkk., 2006). 
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Proses selanjutnya adalah pendinginan yang bertujuan untuk 

memberikan kondisi yang optimum bagi pertumbuhan BAL, 

yaitu sekitar 43°C, setelah suhu optimum dicapai dilakukan 

inokulasi ST sebanyak 2–3% (3–5%) dengan perbandingan 

1:1, kemudian aduk hingga tercampur rata (Chotimah, 2009). 

 

2.5 Kualitas Yoghurt Drink 

2.5.1 Total BAL 

 Bakteri asam laktat merupakan probiotik yang 

berguna untuk kesehatan manusia. Lactobacillus bulgaricus 

sp. dapat meningkatkan ketercernaan laktosa susu dan 

meningkatkan asam laktat yang membantu pencernaan dalam 

tubuh dan Lactobacillus Acidophillus sp. yang mampu 

menembus asam lambung dan hidup membentuk koloni di 

usus serta membantu pencernaan (Antarini, 2011). Proses 

perhitungan bakteri dilakukan dengan pencawanan dilakukan 

dengan media biakan MRS agar. Pembuatan MRS agar 1000 

mL dilakukan dengan cara MRS agar sebanyak 65,13 g 

dilarutkan ke dalam 1000 mL aquades kemudian larutan MRS 

agar tersebut disterilkan dengan autoclave pada suhu 121
0
C 

selama 15 menit. Pencawanan dilakukan dengan 1 mL sampel 

hasil pengenceran dimasukkan ke dalam cawan petri yang 

sudah berisi MRS agar setengah padat ±10 mL, pencawanan 

dilakukan duplo dari pengenceran 10
6
-10

8
. Cawan petri 

digerak-gerakkan membentuk angka 8 agar homogen. Cawan 

diinkubasi dengan posisi terbalik pada suhu 37
0
C selama 48 

jam setelah padat (Hidayat dkk., 2013). 

 

2.5.2 Total Plate Count (TPC) 

 Mutu mikrobiologis pada suatu bahan pangan 

ditentukan oleh jumlah bakteri yang terdapat dalam bahan 
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pangan ini akan menentukan daya simpan dari produksi 

tersebut ditinjau dari kerusakan oleh bakteri dan keamanan 

pangan. Salah satu cara untuk menentukan jumlah mikroba 

yang dapat merusak pangan sebelum pangan diedarkan 

diadakan terlebih dahulu pengujian TPC (Arif, Masdiana dan 

Widati, 2010). Budiyono (2009) menambahkan pemeriksaan 

dan penyortiran bahan baku susu berdasarkan TPC menjadi 

faktor penting untuk menghasilkan susu pasteurisasi yang 

berkualitas baik dan memiliki daya simpan yang cukup lama. 

Abubakar, Triyanti, Sunairah, Setiyanto dan Nurjannah (2000) 

menambahkan penghitungan total mikroorganisme dalam 

bahan pangan penting untuk mengetahui tingkat kesegaran dan 

kualitas sanitasi susu pasteurisasi selama penyimpanan. 

Jumlah kandungan mikroorganisme pada susu segar 

merupakan salah satu faktor yang menentukan kisaran waktu 

antara susu saat pasteurisasi dan diterima konsumen. 

 

2.5.3 Total Asam 

 Askar dan Sugiarto (2005) menyatakan asam yang 

terkandung dalam yoghurt merupakan produk utama yang 

dapat merupakan ciri khas rasa yoghurt. Asam ini terbentuk 

dari hasil fermentasi karbohidrat susu (laktosa) oleh bakteri 

biakan menjadi asam laktat. Bakteri memanfaatkan laktosa 

sebagai sumber energi dan sumber karbon selama masa 

pertumbuhan. Manurung, Ginting dan Yusraini (2013) 

menambahkan selama proses fermentasi, laktosa akan 

dihidrolisis oleh enzim β-galaktosidase menjadi glukosa dan 

galaktosa dan kemudian diubah menjadi asam laktat. Kenaikan 

asam laktat dalam fermentasi susu selalu seimbang dengan 

penurunan pH yoghurt, artinya semakin besar kadar asam 

laktat yang terbentuk selama fermentasi maka pH yoghurt 
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semakin turun, tetapi penurunan kadar laktosanya tidak selalu 

seimbang dengan kenaikan kadar asam laktat (Utami, Andriani 

dan Putri 2010). 

 

2.5.4 Bobot Jenis 

 Bobot jenis merupakan besaran turunan yang 

diturunkan dari hasil bagi massa dan volumenya. Ciri khas 

dari zat adalah bobot jenisnya jadi zat-zat yang jenisnya 

berbeda memiliki bobot jenis yang berbeda dan untuk 

mengetahui bobot jenis suatu zat maka diperlukan suatu 

besaran yaitu masa dan volume (Adil, 2006). Muchtadi, 

Sugiyono dan Fitriyono (2013) menyatakan bahwa bobot jenis 

adalah perbandingan antara berat bahan tersebut dengan berat 

air pada volume dan suhu yang sama. Berdasarkan batasan ini 

maka bobot jenis tidak bersatuan. Bobot jenis susu rata-rata 

adalah 1,032. Bobot jenis dipengaruhi oleh kadar padatan total 

dan total padatan tanpa lemak. Kadar padatan total susu 

diketahui jika diketahui bobot jenis dan kadar lemaknya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi dari penelitian ini adalah: 

a. Rumah Yoghurt Junrejo Kota Batu untuk pembuatan 

yoghurt drink. 

b. Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya untuk total bakteri asam laktat 

(BAL) dan total plate count (TPC). 

c. Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk uji total asam 

dan bobot jenis. 

2. Waktu penelitian: April-Mei 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Materi yang diteliti adalah yoghurt drink yang terbuat dari 

susu, tepung sagu, starter yoghurt (Streptococcus 

thermophillus, Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus 

acidophilus), air dan gula. 

2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan yoghurt 

set plain : panci, kompor, thermometer, toples kedap 

udara, bunsen, pengaduk, kertas label, gelas ukur 

Herma 100 mL dan mangkuk. 

b. Peralatan yang digunakan untuk pembuatan yoghurt 

drink : panci, refrigerator show case merk Denpoo, 

kertas label, gelas ukur Herma 100 mL, pengaduk, 

bunsen, cup yoghurt dan cup sealer. 
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c. Peralatan yang digunakan untuk analisis: 

a) Uji Total BAL dan TPC: cawan petri merk 

Steriplan, pipet volume  merk Iwaki 1mL, tabung 

reaksi merk Iwaki, erlenmeyer 100 mL merk Pyrex, 

timbangan analitik merk Kern, vortex merk mixer 

VM-1000, colony counter, mikropipet, inkubator 

merk Memmert, kertas label, bunsen, dan autoklaf 

merk Tomy. 

b) Uji Total asam: buret, pipet tetes, pipet volum 

Iwaki, pipet sedot merk Iwaki, erlenmeyer merk 

Pyrex, gelas ukur 100 mL merk Iwaki dan corong. 

c) Uji Bobot Jenis: piknometer Pyrex, waterbath, 

kertas hisap, timbangan analitik, thermometer dan 

waterbath. 

3. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

a. Bahan uji total BAL, antara lain: aquades, Buffer 

Peptone Water dan media deMan Rogose Sharp Agar 

(MRSA) merk Oxoid. 

b. Bahan uji TPC: aquades, Buffer Peptone Water dan 

media plate count agar (PCA) merk Oxoid. 

c. Bahan uji total asam, antara lain: indikator 

phenolptalin (PP) 1%, NaOH 0,1 N, aquades. 

d. Bahan uji bobot jenis: air bersuhu 30
0
C. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) 5 perlakuan 4 ulangan. Formula yoghurt set plain 

sebagai  dasar yoghurt drink yang digunakan dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada Tabel 4. 
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3.3.1 Penelitian pendahuluan 

 Tahapan penelitian yoghurt drink dilakukan dengan 

penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan bertujuan 

untuk menentukan komposisi yoghurt drink yang diinginkan, 

yaitu yoghurt drink yang tidak mengalami sineresis. Oleh 

karena itu memerlukan penambahan stabilizer yang sesuai, 

metode pembuatan yang tepat serta perbandingan air dengan 

yoghurt set plain. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan 

tiga tahap.  

 Tahap pertama pembuatan yoghurt drink, bahan-bahan 

dipasteurisasi bersama-sama yaitu air, gula, plain yoghurt dan 

stabilizer pada suhu 72
0
C dipertahankan selama 15 detik. 

Stabilizer yang dicobakan adalah tepung maizena, gelatin, 

pektin, tepung gayong dengan perbandingan air dan yoghurt 

75:25. Tahap kedua pembuatan yoghurt drink, bahan-bahan 

(air, gula dan stabilizer) dipasteurisasi pada suhu 80
0
C 

dipertahankan selama 15 detik. Suhu diturunkan sampai 60
0
C, 

lalu ditambahkan yoghurt set plain. Stabilizer yang dicobakan 

adalah tepung sagu, gliserol, tepung gayong dan gelatin 

dengan perbandingan air dan yoghurt set plain 75:25 dan 

65:35.  

 Tahap ketiga pembuatan yoghurt drink, stabilizer 

ditambahkan saat pembuatan yoghurt set plain, stabilizer yang 

digunakan adalah tepung sagu. Susu dipasteurisasi dengan 

penambahan tepung sagu pada suhu 72
0
C dipertahankan 15 

detik. Suhu diturunkan hingga 40
0
C dan diinokulasikan starter 

sebanyak 2%. Inkubasi dilakukan selama 24 jam, 48 jam dan 

72 jam. Yoghurt set plain diolah menjadi yoghurt drink. Air 

dan gula dipasteurisasi pada suhu 80
0
C dipertahankan 15 

detik. Suhunya diturunkan sampai 60
0
C. lalu ditambahkan 

yoghurt set plain dan diaduk hingga homogen. Pada tahap ini 
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digunakan perbandingan air dan yoghurt set plain 65:35 dan 

50:50. 

 

3.3.2 Penentuan persentase perlakuan 

Penelitian pendahuluan digunakan sebagai dasar untuk 

penentuan konsentrasi perlakuan. Berdasarkan penelitian 

pendahuluan tahap kedua dan ketiga, penggunaan stabilizer 

tepung sagu sebanyak 4% dengan waktu inkubasi 48 jam 

menunjukkan mutu yoghurt yang diinginkan yaitu tidak 

mengalami sineresis dalam waktu simpan satu minggu 

pengamatan. Sebagai pertimbangan penambahan tepung sagu 

sebesar 4% menunjukkan hasil yang cukup kental maka 

perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

P0: Tanpa penambahan tepung sagu. 

P1: Penambahan tepung sagu sebanyak 1% dari   

volume susu segar. 

P2: Penambahan tepung sagu sebanyak 2% dari 

volume susu segar. 

P3: Penambahan tepung sagu sebanyak 3% dari 

volume susu segar. 

P4: Penambahan tepung sagu sebanyak 4% dari 

volume susu segar. 

Tabel 4. Formula yoghurt set plain 

Komposisi 

bahan 

Persentase 

(%) 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 

Susu (mL) 98 1000 1000 1000 1000 1000 

Starter (mL)            2 20 20 20 20 20 

Tepung sagu 

(g) 

Sesuai 

perlakuan 

- 10 20 30 40 

Total 100 1020 1030 1040 1050 1060 
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Tabel 5. Model tabulasi data 

Perlakuan Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati variabel bebas yaitu perbedaan 

konsentrasi tepung sagu, sedangkan variabel terikat dari 

penelitian adalah total BAL, total asam, TPC dan bobot jenis. 

Analisis yoghurt drink meliputi : 

1. Pengujian Total Bakteri Asam Laktat, prosedur 

pengujian mengikuti Jannah, Legowo, Pramono, Al-

Baarri dan Abduh (2014) tertera pada Lampiran 1. 

2. Pengujian Total Plate Count, prosedur pengujian 

mengikuti Harmayani, Ngatirah, Rahayu dan Utami 

(2001) tertera pada Lampiran 2. 

3. Pengujian Total asam, prosedur pengujian mengikuti 

Jannah dkk. (2014) tertera pada Lampiran 3. 

4. Pengujian Bobot Jenis menggunakan Metode 

Piknometer, prosedur pengujian mengikuti Food 

Safety and Standards Authority of India (2012) tertera 

pada Lampiran 4.  

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian total BAL, TPC, 

total asam dan bobot jenis diolah dengan bantuan program 

Microsoft Excel. Data total bakteri asam laktat dan total plate 

count  ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (log 
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CFU/mL). Setelah data rata-rata diperoleh, dilanjutkan dengan 

analisis statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA). 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).  

 

3.6 Batasan Istilah 

Yoghurt drink : Yoghurt bentuknya cair dan dapat 

langsung diminum 

Bakteri Asam 

Laktat 

: Jenis bakteri yang mampu memproduksi 

asam laktat  seperti dan metabolit lain 

yang bersifat antibakteri. 

TPC (Total 

Plate Count) 

: Merupakan salah satu penghitungan 

mikroba dengan menghitung jumlah 

koloninya, dalam satuan 

internasional dinyatakan dalam 

CFU/g atau mL. CFU = colony 

forming unit, dalam satuan Indonesia 

koloni/g atau mL. 

Total asam : Total asam laktat yang dihasilkan 

bakteri asam laktat selama proses 

fermentasi dalam pembuatan yoghurt 

dan dihitung dengan cara dititrasi 

menggunakan larutan NaOH dan 

indikator Phenolptalin (PP). 

Pasteurisasi 

susu 

: Proses pengawetan susu dengan cara 

memanaskan susu untuk membunuh 

bakteri pathogen  pada suhu 72
0
C 

dan dipertahankan 15 detik. 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Pembuatan Yoghurt Set plain 

 Prosedur pembuatan yoghurt set plain mengikuti 

prosedur Ginting dan Pasaribu (2005) sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Proses pembuatan yoghurt set plain 

 

Susu segar 

Pasteurisasi 72
0
C dipertahankan 15 detik 

Pendinginan sampai suhu 40
0
C 

Inokulasi starter 2% 

Pemeraman 48 jam 

Yoghurt  set plain 

Tanpa penambahan tepung sagu, penambahan 

tepung sagu 1%, 2%, 3% dan 4% 
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3.7.2 Pembuatan Yoghurt Drink 

 Perosedur pembuatan yoghurt drink mengikuti 

prosedur  Nilsson, Lyck dan Tamime (2006) sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses pembuatan yoghurt drink 

Yoghurt Set plain 

Ditambah 15% gula dan 50% air dari 

total yoghurt drink yang akan dibuat 

 

Yoghurt Drink 

Pengemasan dengan cup 

Didinginkan dalam 

refrigerator 

Dicampur, diaduk hingga 

merata 

 

Pengujian total BAL, TPC, 

total asam dan Bobot jenis 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Data dan analisis ragam mengenai total bakteri asam 

laktat, total plate count, total asam dan bobot jenis terdapat 

pada Lampiran 5, 6, 7 dan 8. Rata-rata total bakteri asam 

laktat, total plate count, total asam dan bobot jenis pada 

masing-masing perlakuan dan hasil UJBD 1% terdapat pada 

Tabel 6. 

 

Tabel 6. Rata-rata hasil penelitian penambahan tepung 

sagu terhadap kualitas yoghurt drink 
 

Perlakuan 

BAL 

(log CFU/mL)  

TPC 

(log 
CFU/mL)  

 

Total Asam 
(%)  

 

Bobot Jenis  
 

P0 (0%) 4,12 ± 0,072a 5,17 ± 0,061a 0,64 ± 0,042a 1,305 ± 0,00029a 

P1 (1%) 4,56 ± 0,484a 5,35 ± 0,043b 0,70 ± 0,017ab 1,306 ± 0,00030b 

P2 (2%) 5,16 ± 0,077b 5,48 ± 0,053c 0,76 ± 0,034b 1,310 ± 0,00028c 
P3 (3%) 5,44 ± 0,035b 5,54 ± 0,031cd 0,87 ± 0,036c 1,317 ± 0,00039d 

P4 (4%) 5,56 ± 0,039b 5,59 ± 0,019d 0,95 ± 0,039d 1,319 ± 0,00034e 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

4.1 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung sagu dengan tingkat konsentrasi yang 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap total bakteri asam laktat (BAL) yang 

terdapat pada yoghurt drink. Hal ini disebabkan semakin 

banyak konsentrasi tepung sagu yang ditambahkan maka 

semakin meningkat pula nilai total BAL yoghurt drink. 

Peningkatan nilai total BAL dipengaruhi oleh tingginya 

kandungan karbohidrat dalam pati sagu yoghurt drink 
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sehingga dimanfaatkan oleh BAL untuk tumbuh dan 

berkembang. Menurut Polnaya (2006) pati adalah nama umum 

yang ditunjukan untuk granular atau tepung, tidak berbau, 

tidak berasa, merupakan karbohidrat kompleks (C6H10O5)x 

yang terdapat pada biji-bijian tanaman serealia dan umbi-

umbian. Pati merupakan polimer dari glukosa, glukosa 

terbentuk pada tanaman sebagai hasil fotosintesis. 

 Nilai rata-rata total BAL yoghurt drink pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa rata-rata total BAL terendah sebesar 4,12 

log CFU/mL pada perlakuan P0 tanpa penambahan tepung 

sagu, kemudian meningkat pada perlakuan P1 yaitu sebesar 

4,56 log CFU/mL dengan penambahan 1% kemudian 

meningkat pada P2 dan P3 yaitu 5,16 log CFU/mL, 5,44 log 

CFU/mL dengan penambahan tepung sagu sebanyak 2% dan 

3%. Nilai rata-rata tertinggi pada perlakuan P4 dengan 

penambahan tepung sagu 4% yaitu sebesar 5,56 log CFU/mL. 

Perlakuan P0 menghasilkan rata-rata kandungan total BAL 

yang lebih rendah dibandingkan dengan P1,P2,P3,P4 karena 

tidak diberikan penambahan tepung sagu saat pembuatan 

yoghurt drink, sedangkan P4 mempunyai nilai rata-rata 

tertinggi dibandingkan dengan P0,P1 ,P2 dan P3 karena pada P4 

memiliki konsentrasi tertinggi dalam penambahan tepung sagu 

pada pembuatan yoghurt drink. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi penambahan tepung sagu yang diberikan maka 

semakin tinggi pula total BAL pada yoghurt drink. Kandungan 

karbohidrat yang tinggi pada tepung sagu dimanfaatkan 

sebagai prebiotik untuk berkembangnya bakteri asam laktat. 

Antarini (2011) menyatakan prebiotik merupakan komposisi 

pangan yang tidak dapat dicerna yang memiliki fungsi penting 

sebagai penyeimbang mikroflora kolon, yang dapat digunakan 

sebagai zat pangan untuk satu bakteri atau lebih. Prebiotik 
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pada umumnya adalah karbohidrat yang tidak dicerna dan 

tidak diserap biasanya dalam bentuk oligosakarida dan serat 

pangan. Pemanfaatan tepung sagu sebagai prebiotik akan 

memicu pertumbuhan bakteri asam laktat, karena tepung sagu 

merupakan media yang mampu mencukupi kebutuhan BAL 

untuk tumbuh dan berkembang. Menurut Nisa, Kusnadi dan 

Chrisnasari (2008) kecepatan pertumbuhan dan viabilitas BAL 

pada proses fermentasi ditentukan oleh kesesuaian dan 

kandungan nutrisinya yang terdapat pada media fermentasi. 

Tepung sagu terdiri dari karbohidrat yang tinggi, sehingga 

kandungan komponen penyusun karbohidrat juga tinggi yaitu 

amilopektin dan amilosa. Jading dkk. (2011) menyatakan 

kadar karbohidrat dari pati sagu kering secara konvensional 

adalah 84,89% bahan kering dengan kadar amilosa 28,84% 

dan kadar amilopektin 71,16%. Bakteri asam laktat akan 

memanfaatkan tepung sagu sebagai sumber energi atau 

prebiotik untuk bakteri probiotik sehingga mampu menunjang 

pertumbuhannya. Wahyunny, Thohari dan Radiati, (2012) 

menambahkan prebiotik merupakan suatu bahan pangan yang 

tidak terdigesti memberikan efek kesehatan bagi tubuh dengan 

cara memacu pertumbuhan probiotik. 

 Hasil UJBD menunjukkan bahwa nilai total BAL 

yoghurt drink dengan perlakuan penambahan tepung sagu 

sebesar 4% (P4) memberikan perbedaan pengaruh yang yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 (0%), P1 (1%), P2 (2%) dan 

P3 (3%). Hal tersebut diduga bakteri asam laktat Lactobacillus 

bulgaricus dapat menghasilkan enzim α-amilase yang 

berperan dalam menghidrolisis pati sagu. Pati sagu yang 

ditambahkan dalam yoghurt drink akan dipecah Lactobacillus 

bulgaricus menjadi oligosakarida, maltosa dan glukosa karena 

Lactobacillus sp mengandung α-amilase yang mampu 
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mencerna pati. Didukung oleh Fossi, Travea, Jiwoua and 

Ndjuenkeu (2009) menyatakan bakteri golongan Lactobacillus 

sp mampu menghasilkan enzim α-amilase dengan jumlah yang 

besar. Souza and Megalhaes, 2010, enzim α-amilase 

menghidrolisis pati dan mengubahnya menjadi oligosakarida, 

maltosa dan glukosa. Pati sagu mengandung oligosakarida 

yang dimanfaatkan BAL oleh sebab itu oligosakarida baik 

digunakan BAL sebagai prebiotik (Dewi dkk., 2014). Sukardi, 

Hindun dan Hidayat (2000) menambahkan oligosakarida 

tersusun dari sebagian besar rafinosa, stakhiosa dan 

verbaskosa. Oligosakarida dari kelompok rafinosa tersebut 

tidak dapat dicerna, karena mukosa usus mamalia (seperti 

manusia) tidak mempunyai enzim pencernanya, yaitu 

alfagalaktosidase sehingga oligosakarida tersebut tidak dapat 

diserap oleh tubuh dan menyebabkan timbulnya flatulensi 

yaitu suatu keadaan menumpuknya gas-gas dalam lambung. 

Oleh karena itu, kandungan oligosakarida di dalam tepung 

sagu mampu dicerna dan dimanfaatkan oleh BAL. 

 Syarat mutu yoghurt menurut SNI pada Tabel 1, 

menunjukkan minimal jumlah bakteri starter atau bakteri asam 

laktat adalah 10
7
 kol/g setara dengan 7 log CFU/mL. Hal ini 

dibandingkan dengan rata-rata hasil penelitian pada Tabel 6, 

penambahan tepung sagu semakin meningkat mendapatkan 

hasil rata-rata yang meningkat. Perlakuan terbaik pada nilai 

total BAL ditunjukkan pada P4 yang mendekati SNI syarat 

mutu yoghurt. Jannah, dkk (2014) menambahkan penambahan 

ekstrak buah belimbing semakin meningkat dapat 

meningkatkan bakteri asam laktat. Penambahan sebesar 2% 

menghasilkan total BAL 5,6 x 10
7
 yang merupakan perlakuan 

terbaik. 
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4.2 Total Plate Count (TPC) 

 Analisis total plate count bertujuan untuk mengetahui 

jumlah mikroba yang terdapat dalam yoghurt drink. 

Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung sagu dengan tingkat konsentrasi yang 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai total plate count yoghurt drink. 

Semakin banyak konsentrasi tepung sagu yang ditambahkan 

maka semakin meningkat pula nilai total plate count pada 

yoghurt drink. Hal ini diduga semakin tingginya nilai total 

BAL maka total mikroba dalam yoghurt drink akan semakin 

meningkat, karena TPC menunjukkan jumlah mikroba dalam 

pangan. Semakin tinggi kandungan total BAL dalam yoghurt 

maka semakin tinggi pula TPC tersebut. Jumlah TPC pada es 

krim yoghurt sinbiotik pada penelitian ini dipengaruhi oleh 

keberadaan Bakteri Asam Laktat (BAL) dalam yoghurt  

(Wahyunny dkk., 2014).  

 Hasil rata-rata total plate count yoghurt drink pada 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata total plate count 

terendah yaitu 5,17 CFU/mL pada perlakuan P0 tanpa 

penambahan tepung sagu, P1 dengan penambahan tepung sagu 

1% yaitu 5,35 CFU/mL. P2 dengan penambahan tepung sagu 

2% yaitu 5,48 CFU/mL. P3 dengan penambahan tepung sagu 

3% yaitu 5,54 CFU/mL dan P4 yang memiliki nilai rata-rata 

TPC tertinggi yaitu 5,59 CFU/mL dengan penambahan tepung 

sagu sebanyak 4%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-

masing perlakuan menunjukkan adanya perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata pada nilai rata-rata total plate count yoghurt 

drink. Peningkatan konsentrasi yang diberikan akan 

mempengaruhi aktivitas mikroba, semakin banyak pemberian 

tepung sagu maka semakin meningkatan aktivitas mikroba 
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tersebut. Jumlah cemaran mikroba atau nilai TPC pada 

yoghurt drink dipengaruhi pada proses saat pengolahan. Proses 

pengolahan yang baik akan memberikan nilai TPC yang 

rendah termasuk pada kebersihan alat dan bahan yang 

digunakan. Selain kebersihan alat dan bahan, cara kerja yang 

dilakukan saat proses pembuatan yoghurt diduga cemaran 

mikroba telah ada pada bahan baku pembuat yoghurt yaitu 

susu segar.  

 Hasil UJBD pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 

total plate count yoghurt drink dengan perlakuan penambahan 

tepung sagu sebesar 4% (P4) memberikan perbedaan pengaruh 

yang yang sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 (0%), P1 (1%), P2 

(2%), dan P3 (3%). Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 

tepung sagu yang berbeda pada masing-masing perlakuan 

memberikan perubahan pertumbuhan mikroba yang berbeda 

pula. Menurut  Mahardika, Thohari dan Purwadi (2015) tinggi 

maupun rendahnya nilai total plate count pada produk yoghurt 

set dipengaruhi oleh penambahan pati sagu modifikasi ikat 

silang. Wahyunny, dkk (2014) menambahkan peningkatan 

penggunaan pati ubi jalar Cilembu mampu meningkatkan 

jumlah bakteri pada ICM maupun es krim sinbiotik, hal ini 

diduga pati ubi jalar Cilembu mengandung prebiotik yang 

dapat membantu meningkatkan kemmapuan hidup bakteri 

probiotik dalam yoghurt. 

 Ndife, Idoko and Garba (2014), semakin sedikit 

penambahan exstrak kelapa yaitu 10% didapatkan nilai TPC 

sebesar 8,0 CFU/mL pada yoghurt sedangkan dengan 

penambahan exstrak kelapa yang semakin naik yaitu 30% 

didapatkan nilai TPC 4,3 CFU/mL. Hal ini dibandingkan 

dengan hasil penelitian bahwa perlakuan P4 merupakan 

perlakuan terbaik, karena di dalam TPC diduga terdapat 
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bakteri baik yaitu asam laktat. Nilai perlakuan P0 pada Tabel 6 

adalah 5,173 masih dibawah nilai TPC pada exstrak kelapa. 

Merina, Purwadi dan Thohari (2014) menyatakan penambahan 

tepung porang (Amorphophallus oncophyllus) pada yoghurt 

drink memiliki nilai rata-rata TPC sebesar 1,881 log10 

CFU/mL  hari ke-0 (tanpa penyimpanan), 1,967 log10 CFU/mL 

penyimpanan hari ke-4 dan 2,016 log10 CFU/mL  

penyimpanan hari ke-8. 

 

4.3 Total asam 

 Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung sagu dengan tingkat konsentrasi yang 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai total asam yoghurt drink. Hal ini 

diduga semakin banyak bakteri starter yang digunakan dalam 

pembuatan yoghurt drink maka semakin meningkat nilai total 

asam pada produk. Sinegar, Radiati dan Rosyidi (2014) 

menyatakan bahwa kombinasi kultur yang diberikan semakin 

besar maka semakin tinggi pula kadar asam yang dihasilkan. 

Hal ini disebabkan bakteri yang diberikan merupakan 

penghasil asam laktat (S. thermophillus dan L. bulgaricus). 

Yoghurt drink dengan penambahan berbagai konsentrasi dapat 

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap total asam. 

Total asam merupakan nilai terpenting dari hasil akhir produk 

fermentasi susu yaitu yoghurt drink. Asam yang terkandung 

dalam yoghurt merupakan produk utama yang dapat 

merupakan ciri khas rasa yoghurt.  

 Rata-rata total asam yoghurt drink disajikan pada 

Tabel 6. Nilai rata-rata total asam terendah pada perlakuan 

tanpa penambahan tepung sagu yaitu pada P0 yaitu 0,64%, P1 

dengan penambahan 1% yaitu 0,70%, P2 dengan penambahan 
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2% yaitu 0,76%, P3 dengan penambahan 3% yaitu 0,87% dan 

nilai tertinggi dari perlakuan 4% yaitu P4 sebesar 0,95%. 

Penambahan tepung sagu dengan konsentrasi semakin tinggi 

yang diberikan mampu meningkatkan total asam. Hal ini 

diduga berhubungan dengan total BAL semakin tinggi 

aktivitas BAL dalam mencerna tepung sagu sebagai sumber 

energi atau prebiotik, hasil akhir yang menentukan aktivitas 

BAL tersebut adalah kandungan asam pada yoghurt drink. 

Perubahan total BAL, pH dan asam terjadi selama fermentasi. 

Laktosa diubah oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat 

pada saat proses fermentasi, semakin besar gula yang 

dimanfaatkan untuk menghasilkan asam laktat maka semakin 

besar aktivitas BAL (Jannah, 2014). Nisa dkk., (2008) 

menambahkan sejalan dengan pertumbuhan sel bakteri terjadi 

peningkatan kadar total asam akibat adanya asam organik 

yang dihasilkan oleh metabolisme mikrobiologi, diantaranya 

asam laktat.  

 Hasil UJBD pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai 

total asam yoghurt drink dengan perlakuan penambahan 

tepung sagu sebesar 4% (P4) memberikan perbedaan pengaruh 

yang yang sangat nyata (P<0,01) terhadap P0 (0%), P1 (1%), P2 

(2%), dan P3 (3%). Pada hasil penelitian dapat dilihat bahwa P4 

memiliki nilai tertinggi yaitu 0,95% yang diimbangi dengan 

peningkatan pada jumlah total BAL pada P4 yaitu 5,56 log 

CFU/mL. Hal ini berarti total asam yang dihasilkan pada 

yoghurt drink tergantung pada jumlah BAL dan kemampuan 

BAL dalam mencerna suatu sumber pangan yang tersedia.  

Kumalasari, Nurwantoro dan Mulyani (2012), menyatakan 

bahwa aktifitas BAL akan mempengaruhi tingkat asam 

yoghurt karena produk metabolit yang digunakan berupa asam 

laktat.  
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 Syarat mutu yoghurt menurut SNI pada Tabel 1, 

menunjukkan nilai total asam pada yoghurt adalah 0,5-2,0%. 

Hal ini dibandingkan dengan hasil rata-rata penelitian pada 

Tabel 6 yang mempunyai nilai hasil terbesar pada P4 yaitu 

0,953%. Jannah dkk. (2014) menambahkan semakin tinggi 

penambahan exstrak buah belimbing maka semakin tinggi 

nilai total asamnya. Nilai total asam pada penambahan 2% 

exstrak buah belimbing adalah 0,965% yang merupakan 

perlakuan terbaik. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa P4 

merupakan perlakuan terbaik. 

 

4.4 Bobot Jenis 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung sagu dengan konsentrasi 1%, 2%, 3% dan 

4% memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap bobot jenis yoghurt drink. Hal ini diduga 

tepung sagu yang memiliki kandungan pati yang tinggi 

mampu meningkatkan bobot jenis produk olahan susu. Bobot 

jenis yoghurt drink dipengaruhi oleh viskositas atau 

kekentalan dan total padatan produk. Menurut Merina dkk., 

(2014), viskositas yoghurt menggambarkan sifat cairan yang 

mempunyai resistensi terhadap suatu aliran yang dapat 

memberikan peningkatan kekuatan yang dapat menahan 

pergerakan relatif. Semakin tinggi viskositas pada yoghurt 

drink, semakin besar nilai bobot jenisnya. 

 Nilai dan rata-rata bobot jenis yoghurt drink pada 

Tabel 6. Nilai rata-rata bobot jenis terendah pada perlakuan 

tanpa penambahan tepung sagu yaitu pada P0 yaitu 1,305, P1 

(1%) sebesar 1,306, P2 (2%) yaitu 1,310, P3 (3%) yaitu 1,317 

dan nilai tertinggi bobot jenis pada perlakuan dengan 

penambahan konsentrasi tepung sagu sebesar 4% yaitu pada P4 
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yaitu 1,319. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

konsentrasi tepung sagu yang ditambahkan hingga 4% maka 

semakin tinggi nilai bobot jenis pada yoghurt drink. Hal ini 

disebabkan karena kandungan karbohidrat yang tinggi dalam 

tepung sagu mampu menyusun padatan pada yoghurt drink 

yang dihasilkan. Dewi dkk., (2014) menyatakan pati ubi 

Cilembu mengandung karbohidrat yang tinggi dimana 

karbohidrat merupakan salah satu penyusun padatan, selain itu 

molekul amilopektin pada pati sangat rapat menyebabkan 

udara tidak bisa masuk, sehingga es krim yoghurt yang 

dihasilkan memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Granula-

granula yang tersusun pada amilopektin yang ada pada tepung 

sagu memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Hal yang 

merupakan penentu bobot jenis yoghurt drink yang dihasilkan 

selain viskositas atau kekentalan adalah total padatan.  

 Hasil UJBD 1% pada Tabel 6 menunjukkan bahwa 

perlakuan P4 memiliki perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap perlakuan P0,P1,P2 dan P3. Hal ini disebabkan pati 

sagu selain berfungsi sebagai bahan penstabil juga berfungsi 

sebagai pengental. Pemanasan yang dilakukan saat pasteurisasi 

yaitu pada suhu 72
0
C selama 15 detik dapat mempengaruhi 

proses gelatinisasi pada yoghurt drink. Polnaya (2006) 

menyatakan pati sagu dengan ukuran rata-rata granula 25 akan 

mengalami proses gelatinisasi pada suhu 60-74
0
C. Imaningsih 

(2012) menambahkan jumlah fraksi amilosa-amilopektin 

sangat berpengaruh pada profil gelatinisasi pati. Amilosa 

memiliki ukuran yang lebih kecil dengan struktur tidak 

bercabang. Sementara amilopektin merupakan molekul 

berukuran besar dengan struktur bercabang banyak dan 

membentuk double helix. Terjadi perubahan susunan pati 

ketika dipanaskan, beberapa double helix fraksi amilopektin 
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merenggang dan terlepas saat ada ikatan hidrogen yang 

terputus. Jika suhu yang lebih tinggi diberikan, ikatan 

hidrogen akan semakin banyak yang terputus, menyebabkan 

air terserap masuk ke dalam granula pati. Pada proses ini, 

molekul amilosa terlepas ke fase air yang menyelimuti granula 

sehingga struktur dari granula pati menjadi lebih terbuka dan 

lebih banyak air yang masuk ke dalam granula, menyebabkan 

granula membengkak dan volumenya meningkat. Molekul air 

kemudian membentuk ikatan hidrogen dengan gugus hidroksil 

gula dari molekul amilosa dan amilopektin. Bagian luar 

granula, jumlah air bebas menjadi berkurang sedangkan 

jumlah amilosa yang terlepas meningkat.  

 Berdasarkan penelitian dari Alakali et al. (2008) 

dengan penambahan cmc sebesar 1,00% memiliki bobot jenis 

1,092, gelatin 1,00% memiliki bobot jenis 1,098 dan pati 

jagung sebesar 1,00% memiliki bobot jenis 1,090. Hal ini 

dibandingkan dengan hasil penelitian nilai tertinggi diperoleh 

pada P4. P4 dianggap nilai terbaik karena penggunaan tepung 

sagu merupakan penstabil dan pengental sehingga semakin 

banyak penambahan yang dilakukan akan semakin tinggi 

bobot jenisnya. Ndife et al. (2014) menambahkan penggunaan 

ekstrak kelapa semakin meningkat yaitu 30% akan 

meningkatkan bobot jenis pada yoghurt yaitu 1,14. 

 

4.5 Perlakuan Terbaik 

 Perlakuan terbaik penelitian didapat dengan 

membandingkan nilai produksi yang berbeda yaitu 

penambahan tepung sagu pada proses pembuatan yoghurt 

drink yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. 

Metode deskriptif yaitu suatu metode yang membandingkan 
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hasil rata-rata tiap variabel yoghurt drink dengan SNI yoghurt 

atau jurnal-jurnal terkait variabel.  

 Syarat mutu yoghurt menurut SNI pada Tabel 1, 

menunjukkan minimal jumlah bakteri starter atau bakteri asam 

laktat adalah 10
7
 kol/g setara dengan 7 log CFU/mL. Hal ini 

dibandingkan dengan rata-rata hasil penelitian pada Tabel 6, 

penambahan tepung sagu semakin meningkat mendapatkan 

hasil rata-rata yang meningkat. Perlakuan terbaik pada nilai 

total BAL ditunjukkan pada P4 yang mendekati SNI syarat 

mutu yoghurt. Jannah dkk., (2014) menambahkan penambahan 

ekstrak buah belimbing semakin meningkat dapat 

meningkatkan bakteri asam laktat. penambahan sebesar 2% 

menghasilkan total BAL 5,6 x 10
7
 yang merupakan perlakuan 

terbaik. 

 Ndife, Idoko and Garba (2014), semakin sedikit 

penambahan exstrak kelapa yaitu 10% didapatkan nilai TPC 

sebesar 8,0 CFU/mL pada yoghurt sedangkan dengan 

penambahan exstrak kelapa yang semakin naik yaitu 30% 

didapatkan nilai TPC 4,3 CFU/mL. Hal ini dibandingkan 

dengan hasil penelitian bahwa perlakuan P4 merupakan 

perlakuan terbaik, karena di dalam TPC diduga terdapat 

bakteri baik yaitu asam laktat. Nilai perlakuan P0 pada Tabel 6 

adalah 5,17 masih dibawah nilai TPC pada exstrak kelapa. 

Merina dkk., (2014) menyatakan penambahan tepung porang 

(Amorphophallus oncophyllus) pada yoghurt drink memiliki 

nilai rata-rata TPC sebesar 1,881 log10 CFU/mL  hari ke-0 

(tanpa penyimpanan), 1,967 log10 CFU/mL penyimpanan hari 

ke-4 dan 2,016 log10 CFU/mL  penyimpanan hari ke-8. 

 Syarat mutu yoghurt menurut SNI pada Tabel 1, 

menunjukkan nilai total asam pada yoghurt adalah 0,5-2,0%. 

Hal ini dibandingkan dengan hasil rata-rata penelitian pada 
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Tabel 6 yang mempunyai nilai hasil terbesar pada P4 yaitu 

0,95%. Jannah dkk. (2014) menambahkan semakin tinggi 

penambahan exstrak buah belimbing maka semakin tinggi 

nilai total asamnya. Nilai total asam pada penambahan 2% 

exstrak buah belimbing adalah 0,965% yang merupakan 

perlakuan terbaik. Dapat disimpulkan bahwa P4 merupakan 

perlakuan terbaik.  

 Berdasarkan penelitian dari Alakali et al. (2008) 

dengan penambahan cmc sebesar 1,00% memiliki bobot jenis 

1,092, gelatin 1,00% memiliki bobot jenis 1,098 dan pati 

jagung sebesar 1,00% memiliki bobot jenis 1,090. Hal ini 

dibandingkan dengan hasil penelitian nilai tertinggi diperoleh 

pada P4. P4 dianggap nilai terbaik karena penggunaan tepung 

sagu merupakan penstabil dan pengental sehingga semakin 

banyak penambahan yang dilakukan akan semakin tinggi 

bobot jenisnya. Ndife et al. (2014) menambahkan penggunaan 

kelapa semakin meningkat yaitu 30% akan meningkatkan 

bobot jenis pada yoghurt yaitu 1,14.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Penambahan tepung sagu pada pembuatan yoghurt 

drink menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata terhadap total BAL, TPC, total asam dan bobot 

jenis. Semakin tinggi konsentrasi tepung sagu mampu 

meningkatkan nilai total BAL, TPC, total asam dan 

bobot jenis. 

2. Perlakuan terbaik didapatkan dengan metode 

deskriptif yang menunjukkan P4 merupakan terbaik 

untuk 4% penambahan tepung sagu dengan rata-rata 

nilai BAL 5,564 log CFU/mL, TPC 5,594 log 

CFU/mL, Total asam 0,953% dan bobot jenis 1,3194. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

kemampuan bakteri asam laktat dalam menggunakan tepung 

sagu dengan mempertimbangkan lama penyimpanan.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengujian Total bakteri asam laktat 

(Jannah dkk., 2014) 

 

Langkah-langkah perhitungan total bakteri asam laktat 

pada yogurt drink dengan penambahan tepung sagu sebagai 

berikut: 

1. Disiapkan 6 tabung berisi 9 mL larutan Bufer Peptone 

Water masing-masing diberi label 10
1
 sampai dengan 

10
6
 serta 6 cawan petri steril diberi label 10

1
 sampai 

dengan 10
6
. 

2. Dikocok dan diambil 1 mL sampel lalu dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi 1 sebagai seri pengenceran 10
1
. 

3. Dipindahkan 1 mL sampel dari tabung ke dalam 

tabung 2 sebagai seri pengenceran 10
2
 dan seterusnya 

sampai diperoleh seri pengenceran 10
6
. 

4. Sebanyak 1 mL larutan yang dikehendaki (10
3
, 10

4
 

dan  10
5
) dipipet dan dimasukkan ke dalam cawan 

petri steril dengan menggunakan pipet steril 1 mL. 

5. Dituangkan media deMan Rogose Sharp Agar (MRSA 

steril yaitu yang telah didinginkan 40
0
C-50

0
C 

sebanyak  ±15 mL ke dalam cawan petri. 

6. Setelah penuangan, cawan petri digerakkan mengikuti 

angka delapan sehingga homogen dan memadat. 

7. Agar di dalam cawan petri lalu diinkubasi terbalik 

pada suhu 37
0
C selama 48 jam.  

8. Jumlah koloni dihitung menggunakan Colony 

Counter. Data BAL ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma (satuan log CFU/mL). 
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Lampiran 2. Prosedur Pengujian total plate count 

(Harmayani dkk., 2001)  

 

Langkah-langkah penghitungan TPC pada yogurt drink 

dengan penambahan tepung sagu adalah sebagai berikut: 

1. Disiapkan 6 tabung berisi 9 mL larutan Bufer Peptone 

Water masing-masing diberi label 10
1
 sampai dengan 

10
6
 serta 6 cawan petri steril diberi label 10

1
 sampai 

dengan 10
6
. 

2. Dikocok dan diambil 1 mL sampel lalu dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi 1 sebagai seri pengenceran 10
1
. 

3. Dipindahkan 1 mL sampel dari tabung ke dalam 

tabung 2 sebagai seri pengenceran 10
2
 dan seterusnya 

sampai diperoleh seri pengenceran 10
6
. 

4. Sebanyak 1 mL larutan yang dikehendaki (10
3
,10

4
 dan 

10
5
) dipipet dan dimasukkan ke dalam cawan petri 

steril dengan menggunakan pipet steril 1 mL. 

5. Dituangkan media PCA steril ±15 mL ke dalam cawan 

petri, goyang-goyang secara perlahan membentuk 

angka 8. 

6. Setelah media memadat cawan petri dibalik dan 

dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 37
0
C 

selama 24 jam. 

7. Jumlah koloni dihitung menggunakan Colony 

Counter. Data TPC ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma (satuan log CFU/mL. 
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Lampiran 3. Prosedur Pengujian total asam (Jannah dkk., 

2014) 

Langkah-langkah penghitungan total asam pada yoghurt 

drink dengan penambahan tepung sagu adalah sebagai berikut: 

1. Diambil sampel Yoghurt Drink sebanyak 10 mL untuk 

dititrasi.  

2. Sebelum dititrasi sampel ditetesi Phenolptalin (PP) 1% 

sebanyak 2 tetes. 

3. Sampel dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terlihat 

warna merah muda konstan. 

4. Perhitungan kadar asam dilakukan dengan rumus 

berikut: 

 

 
 

Keterangan: V1 : Volume NaOH (ml) 

           V2 : Volume Sampel (ml) 

                        N  : Normalitas NaOH (0,1 N) 

            B  : Berat Molekul Asam Laktat (90) 
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Lampiran 4. Prosedur Pengujian bobot jenis (Food Safety 

and Standards Authority of  India, 2012) 

 

Langkah-langkah pengujian bobot jenis pada yogurt drink 

dengan penambahan tepung sagu adalah sebagai berikut: 

1. Dibersihkan dan ditimbang piknometer. (A) 

2. Piknometer diisi dengan air bersuhu 20
0
C. 

3. Piknometer berisi air direndam dalam waterbath 

bersuhu 30
0
C selama 30 menit. 

4. diangkat piknometer dari waterbath kemudian 

dikeringkan dengan kertas hisap. 

5. Piknometer berisi air ditimbang. (B) 

6. Sampel disaring menggunakan kertas saring. 

7. Piknometer dibersihkan lalu dikeringkan dengan 

kertas hisap. 

8. Dituang  yoghurt drink kedalam piknometer bersuhu 

30
0
C. 

9. Pengisian yoghurt drink dalam piknometer sampai 

meluap dan tidak ada gelembung udara di dalamnya. 

10.  Piknometer ditutup dan direndam dalam bak air yang 

bersuhu 30
0
C dengan toleransi 0,2

0
C selama 30 menit. 

11.  Piknometer diangkat dari waterbath dan dikeringkan 

dengan kertas hisap. 

12.  Piknometer berisi yoghurt drink ditimbang. (C) 

 

 
Keterangan 

A : berat piknometer 

B : berat piknometer berisi air bersuhu 30
0
C 

C : berat piknometer berisi yoghurt drink bersuhu 30
0
C 
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Lampiran 5. Data dan analisis statistik total BAL   

                       yoghurt drink (log CFU/ mL) 

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± 

SD 1 2 3 4 

P0 4,079 4,146 4,041 4,204 16,471 4,12 ± 0,072 

P1 5,279 4,230 4,322 4,415 18,246 4,56 ± 0,484 

P2 5,176 5,114 5,079 5,255 20,624 5,16 ± 0,077 
P3 5,462 5,477 5,398 5,431 21,769 5,44 ± 0,035 

P4 5,591 5,544 5,519 5,602 22,256 5,56 ± 0,039 

Total 25,587 24,512 24,395 24,908 99,366 24,84 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 493,682 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [4,079]
2
 + [4,146]

2
 + [4,041] 

2
+ … + 

[5,602]
2
 – 493,682 

=500,44 – 493,682 

  = 6,759 

 

JK Perlakuan =  – 

493, 682 

= – 493,682 

= 6,014 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 6,759 – 6,014 
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  = 0,745 

Tabel Analisis Ragam 

 

SK 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 6,014 1,50 30,27 3,06 4,89 

Galat 15 0,745 0,05    

Total 19 6,759     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata  

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD): 

 

Uji Duncan 1% = R.  

  = R.  

  = R. 0,11143 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji duncan 

1% 

0,465 0,487 0,501 0,510 

 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4       = jumlah perlakuan – 1 

   15     = db galat 

   0,01  = taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 4,12 a 

P1 4,56  a 

P2 5,16  b 

P3 5,44 b 

P4 5,56 b 
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Lampiran 6. Data dan analisis statistik total plate count 

                      yoghurt drink (log CFU/mL) 

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± 

SD 1 2 3 4 

P0 5,176 5,114 5,255 5,146 20,691 5,17 ± 0,061 

P1 5,398 5,301 5,322 5,362 21,383 5,35 ± 0,043 

P2 5,462 5,431 5,477 5,556 21,927 5,48 ± 0,053 

P3 5,554 5,531 5,505 5,580 22,160 5,54 ± 0,031 

P4 5,613 5,591 5,568 5,602 22,374 5,59 ± 0,019 

Total 27,193 26,969 27,128 27,246 108,536 27,13 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 589,005 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [5,176]
2
 + [5,114]

2
 + [5,255] 

2
+ … + 

[5,602]
2
 – 589,005 

= 589,492 – 589,005 

  = 0,488 

 

JK Perlakuan =  – 

589,005 

= 589,492 – 589,005 

= 0,459 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,488 – 0,459 
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  = 0,029 

Tabel Analisis Ragam 

 

SK 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,459 0,115 59,353 3,06 4,89 

Galat 15 0,029 0,001933    

Total 19 0,488     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata   

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD): 

 

Uji Duncan 1% = R.  

  = R.  

  = R. 0.021985 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji duncan 

1% 

0,092 0,096 0,099 0,101 

 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4       = jumlah perlakuan – 1 

   15     = db galat 

   0,01  = taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 5,17 a 

P1 5,35 b 

P2 5,48 c 

P3 5,54 cd 

P4 5,59 d 
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Lampiran 7. Data dan analisis total asam  

                      yoghurt  drink (%) 

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± 

SD 1 2 3 4 

P0 0,61 0,59 0,68 0,66 2,54 0,64 ± 0,042 

P1 0,70 0,69 0,71 0,67 2,77 0,70 ± 0,017 

P2 0,72 0,74 0,76 0,80 3,02 0,76 ± 0,034 

P3 0,92 0,84 0,85 0,87 3,48 0,87 ± 0,036 

P4 0,97 0,90 0,99 0,95 3,81 0,95 ± 0,039 

Total 3,92 3,76 3,99 3,95 15,62 3,92 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 12,199 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [0,61]
2
 + [0,59]

2
 + [0,68] 

2
+ … + [0,95]

2
 – 

12,199 

  = 12,486 – 12,199 

  = 0,287 

 

JK Perlakuan =  – 12,199 

= 12,486 – 12,199 

= 0,269 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,287 – 0,269 
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  = 0,018 

Tabel A nalisis Ragam 

 

SK 

 

db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,269 0,06725 56,041 3,06 4,89 

Galat 15 0,018 0,0012    

Total 19 0,285     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 

 

Uji Duncan: 

Uji Duncan 1% = R.  

  = R.  

  = R. 0,017321 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P (konsentrasi) 2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji duncan 

1% 

0,072 0,076 0,078 0,079 

 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4      = jumlah perlakuan – 1 

   15    = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 0,64 a 

P1 0,70  ab 

P2 0,76  b 

P3 0,87 c 

P4 0,95 d 
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Lampiran 8. Data dan analisis bobot jenis yoghurt drink  

 
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata ± SD 

1 2 3 4 

P0 1,3058 1,3051 1,3054 1,3053 5,2218 1,305 ± 0,00029 

P1 1,3060 1,3067 1,3064 1,3062 5,2255 1,306 ± 0,00030 

P2 1,3092 1,3093 1,3096 1,3098 5,2381 1,310 ± 0,00028 

P3 1,3170 1,3171 1,3178 1,3176 5,2697 1,317 ± 0,00039 

P4 1,3198 1,3193 1,3192 1,3190 5,2775 1,319 ± 0,00034 

Total 6,5580 6,5577 6,5586 6,5581 26,2324 6,560 

 

Analisis Ragam: 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =  

=  

= 34,4069 

 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JK Total = [1,3058]
2
 + [1,3051]

2
 + [1,3054] 

2
+ … + 

[1,3190]
2
 – 34,4069 

= 34,4076 – 34,4069 

  = 0,0006568 

 

JK Perlakuan =  – 

34,4069 

= 34,4076 –  34,4069 

= 0,0006553 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,0006568 - 0,0006553 
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  = 0,0000016 

Tabel Analisis Ragam 
 

SK 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

 

F-hit 

F-Tabel 

5% 1% 

Perlakuan 4 0,0006553 0.0001638 

 

1535,859 3,06 4,89 

Galat 15 0,0000016 0,0000001    

Total 19 0,0006568     

 

Keterangan: F hitung > F Tabel 1%, maka perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD): 

 

Uji Duncan 1% = R.  

  = R.  

  = R. 0,000163 

 

 

Tabel Nilai Kritis Uji Duncan 1% 

P 

(konsentrasi) 

2 3 4 5 

R (4,15, 0,01) 4,17 4,37 4,5 4,58 

Nilai uji 

duncan 1% 

0,00068 0,00071 0,00073 0,00075 

 

Keterangan:   R (4,15, 0,01) 

   4      = jumlah perlakuan – 1 

   15    = db galat 

   0,01 = taraf beda nyata 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 1,305  a 

P1 1,306  b 

P2 1,310  c 

P3 1,317  d 

P4 1,319 e 
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