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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to know the best 

concentratiom of sago flour addition in yoghurt on ice cream 

yoghurt quality in term of total acid, organoleptic, water 

holding Capacity (WHC), and density. The experiment was 

designed by Completely Randomized  Design  (CRD) using 

four treatments and four replication. The treatments were (P0) 

without sago flour, (P1) 2% of sago flour, (P2)4% of sago 

flour, and (P3) 6% of sago flour. The data were analyzed by 

using ANOVA and continued  by  Duncan’s  Multiple  Range 

Test (DMRT). The result this research showed that addition of 

sago flour in yoghurt gave significant difference effect 

(P≤0.01) on total acid then gave diferrence effect (P≤0.05) on 

aroma, taste, WHC, and density, but didn’t give significant 

difference effect (P≥0.05) on texture. This could be concluded 

that the addition of 2% sago flour concentration gave the best 

result with score of total acid 0,790%, organoleptic score in 

aroma 4.000, texture 3.750, and taste 4.250, WHC 54.246%, 

and density 1.008 that gave the best quality of ice cream 

yoghurt 
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RINGKASAN 

 

 Penelitian dilaksanakan mulai  bulan Desember 2015 

sampai dengan Januari 2016. Lokasi penelitian di rumah 

yoghurt Batu untuk pembuatan es krim yoghurt, Laboratorium  

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk analisis total asam tertitrasi serta 

organoleptik dan Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Universitas 

Muhammadiyah Malang untuk uji daya ikat air dan bobot 

jenis.  

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui 

konsentrasi terbaik penambahan tepung sagu pada yoghurt 

terhadap kualitas es krim yoghurt ditinjau dari total asam, 

mutu organoleptik, daya ikat air, dan bobot jenis pada es krim 

yoghurt dengan penambahan tepung sagu pada yoghurt. 

Materi penelitian adalah es krim yoghurt yang terbuat dari 

bahan-bahan seperti yoghurt yang telah difermentasi dan telah 

ditambahkan tepung sagu, dihomogenkan dengan creamer 

nabati, gula, bahan pengemulsi, yang kemudian disimpan 

dalam freezer. Metode yang digunakan dalam penelitian 

adalah percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan.  Perlakuan 

yang dicobakan dalam penelitian adalah perlakuan tanpa 
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penambahan tepung sagu (P0), penambahan 2% tepung sagu 

(P1), penambahan 4% tepung sagu (P2) dan penambahan 6% 

tepung sagu (P3) dengan pra penelitian dilakukan untuk 

menentukan konsentrasi. Variabel yang diamati meliputi total 

asam tertitrasi, organoleptik (aroma, tekstur, rasa) 

menggunakan 5 panelis terlatih, daya ikat air, dan bobot jenis. 

Data  yang  diperoleh  dari  ketiga pengujian tersebut diolah 

dengan bantuan program Microsoft Excel, setelah data rata-

rata  diperoleh,  dilanjutkan  dengan  analisis  statistik  

menggunakan ANOVA. Hasil  yang  berbeda  atau signifikan 

akan dilanjutkan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

tepung sagu pada yoghurt memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P≤0,01) terhadap total asam es krim yoghurt dengan 

rata-rata P0, P1, P2, dan P3 berturut turut adalah 0,890%; 

0,790%; 0,743%; 0,739%. Memberikan perbedaan yang nyata 

(P≤0,05) terhadap aroma dengan rata-rata P0, P1, P2, dan P3 

sebesar 4,000; 3,850; 3,550; 3,400., rasa 4,050; 4,250; 3,950; 

3,550, daya ikat air 44,648%; 54,246%; 60,180%; 60,616% 

dan bobot jenis 0,965%; 1,008%; 1,053%; 1,098%. Tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P≥0,05) terhadap tekstur 

es krim yoghurt. Kesimpulan penelitian ini didapatkan 

perlakuan terbaik dari penambahan tepung sagu pada yoghurt 

terhadap kualitas es krim yoghurt adalah sebanyak 2%, dengan 

total asam sebesar 0,790%, nilai uji organoleptik aroma 

sebesar 4,000, tekstur 3,750, dan rasa sebesar 4,250, daya ikat 

air sebesar 54,246, dan bobot jenis sebesar 1,008. Berdasarkan 

hal tersebut, disarankan untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut dengan penambahan tepung sagu pada Ice cream mix es 

krim yoghurt untuk mengetahui kemampuan tepung sagu 

dalam menjadi bahan penstabil. 


