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ABSTRACT 
 
The purpose of this research was to determine the effect 

of sago flour addition in yogurt based on pH, moisture, crude 

fibre and  total lactic acid bacteria of yogurt ice cream. The 

research materials consist of yogurt, non-dairy creamer, sugar, 

emulsifier, and sago flour. The experiment was designed by 

Completely Randomized Design (CRD) using four treatments 

and four replications. 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 analysis of variance 

(ANOVA) and if there were significant differences among 

variables, continued by Duncan’s Multiple Range Test. The 

results showed that sago flour gave higher significant difference 

effect (P≤0.01) on moisture and crude fibre, but didn’t significant 

difference effect (P≥0.05) on pH and total lactic acid bacteria. It 

was concluded  that 6% sago meal addition gave the best result 

with score of  pH (4.060 ± 0,028), moisture (58.652 ± 0,055%), 

crude fibre (3.394 ± 0,136%) and total lactic acid bacteria (4.626 

± 2,070 Log CFU/ml). It was suggested to use 6% sago flour 

addition in improving yogurt ice cream quality. 

 

Keywords: stabilizer, amilopektin, yoghurt ice cream, sago flour, 
total lactic acid bacteria. 
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RINGKASAN 

 
 Es krim memiliki sifat yang mudah mencair, sehingga 

perlu dilakukan penambahan bahan penstabil (stabilizer) yang 

berfungsi untuk mengentalkan adonan es krim agar tidak mudah 

mencair. Salah satu bahan penstabil (stabilizer) yang dapat 

digunakan yaitu tepung sagu, karena adanya kandungan 

amilopektin sekitar 73% yang mengakibatkan udara tidak dapat 

masuk dan tingkat kepadatan es krim menjadi lebih tinggi.  

Pengambilan data penelitian dilaksanakan di Rumah 

Yoghurt Kota Batu, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan,  Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Teknolgi Pertanian, dan Laboratorium Mikrobiolgi 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya serta Laboratorium 

Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Muhammadiyah Malang 

pada Desember 2015 sampai Januari 2016. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

jumlah penambahan tepung sagu dalam yoghurt terhadap pH, 

kadar air, kadar serat dan total bakteri asam laktat untuk 

menghasilkan es krim yoghurt yang baik. Materi penelitian ini 

yaitu es krim yoghurt dengan penambahan tepung sagu pada 

yoghurt sebagai bahan stabilizer.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

percobaan  laboratorium (experimental labory) menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diberikan diantaranya tanpa penambahan tepung 

sagu (P0), penambahan tepung sagu sebanyak 2% (P1), 4% (P2), 
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dan 6% (P3). Variabel yang diamati meliputi pH, kadar air, Kadar 

serat kasar dan total bakteri asam laktat. Data diperoleh dari 

keempat pengujian yang diolah dengan Microsoft Excel dan 

setelah diperoleh rata-ratanya dilanjutkan dengan analisis statistik 

dengan menggunakan analisis ragam Analysis of Variance 

(ANOVA). Setelah diperoleh hasil yang berbeda maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat 

penambahan tepung sagu pada yoghurt memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air dengan nilai rataan 

P0, P1, P2, P3 masing-masing 64,162 ± 0,057 %; 63,800 ± 0,070 

%; 60,327 ± 0,050 %; 58,651 ± 0,055 % yang sesuai dengan 

standar es krim pada umumnya sekitar 55-64%; dan nilai rataan 

untuk kadar serat kasar: 2,390 ± 0,362 %; 2,469 ± 0,104 %; 2,957 

± 0,636 %; 3,394 ± 0,136 %, sedangkan kadar serat kasar es krim 

pada umumnya yaitu 0%.  Namun, tidak menunjukkan pengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap pH dengan nilai rataan P0, P1, P2, P3 

masing-masing 4,028 ± 0,040; 4,035 ± 0,013; 4,043 ± 0,067; 

4,060 ± 0,028; diduga karena adanya penambahan tepung sagu 

yang mengandung amilopektin yang dapat meningkatkan kadar 

serat kasar dan nilai rataan pada masing-masing perlakuan untuk 

total bakteri asam laktat: 4,920 ± 1,684; 4,857 ± 1,340; 4,715 ± 

1,652; 4,626 ± 2,070 (Log CFU/ml) dengan standar total bakteri 

asam laktat minimal 7 Log CFU/ml. Penambahan tepung sagu 

pada yoghurt meningkatkan nilai pH dan kadar serat kasar serta 

menurunkan persentase kadar air dan total bakteri asam laktat 

pada kualitas es krim yoghurt.  

 Kesimpulan dari penelitian ini, es krim yoghurt dengan 

penambahan tepung sagu sebanyak 6% pada yogurt merupakan 

perlakuan terbaik yang menghasilkan es krim yoghurt dengan 

nilai pH 4,060 ± 0,028, kadar air 58,651 ± 0,055%, kadar serat 

3,394 ± 0,136% dan total bakteri asam laktat 4,626 ± 2,070 Log 

CFU/ml. Disarankan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

terbaru mengenai standar pH dan kadar serat kasar es krim 

yoghurt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri makanan dan minuman saat ini memiliki 

prospek yang semakin besar seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi dan dengan adanya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Kementerian Perindustrian melaporkan 

bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan industri makanan dan 

minuman pada tahun 2015 mencapai 8,16% bila dibandingkan 

pada tahun 2014 sekitar 8% (Hartono, 2015). 

Salah satu industri makanan dan minuman yang cukup 

meningkat pesat adalah es krim. Peningkatan tersebut 

disebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat 

Indonesia dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti 

perubahan gaya hidup dan selera masyarakat, sehingga dapat 

mengubah persepsi masyarakat Indonesia mengenai es krim 

yang bukan merupakan makanan mahal, melainkan makanan 

selingan yang dapat dikonsumsi semua kalangan usia.  

Es krim merupakan salah satu makanan semi padat 

yang terbuat dari produk susu dengan bahan makanan lainnya 

yang diizinkan dengan cara pembekuan dan pengadukan 

sekaligus, sehingga dapat mencegah terbentuknya kristal es 

yang besar (Arbuckle and Marshall, 2000). Es krim selain 

cukup popular juga harus memiliki nilai gizi yang dapat 

memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen, sehingga 

dapat dilakukan inovasi dengan menambahkan bahan makanan 

lain seperti penambahan tepung sagu dalam formulasi es krim 

yogurt. Penggunaan tepung sagu dalam pembuatan es krim 

yaitu sebagai stabilizer. Stabilizer berfungsi untuk 

mengentalkan adonan sehingga air tidak akan mengkristal dan 
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lemak tidak mengeras. Bahan penstabil yang digunakan dalam 

pembuatan es krim umumnya CMC, gelatin, karagenan, gum 

arab dan pectin (Darma, Puspitasari dan Noerhartati, 2013). 

Kandungan amilopektin yang tinggi sekitar 73% dari tepung 

sagu menjadi faktor utama tepung sagu dapat dijadikan bahan 

penstabil, sehingga menyebabkan udara tidak bisa masuk dan 

menghasilkan es krim yoghurt yang memiliki tingkat 

kepadatan yang tinggi (Jannah ,2013). 

Penambahan tepung sagu dalam pengembangan 

inovasi produk es krim yoghurt diharapkan dapat 

meningkatkan nilai jual produk dan tingkat konsumsi es krim 

yoghurt di masyarakat Indonesia, karena es krim yoghurt 

sangat bermanfaat bagi pencernaan manusia. Tingkat 

konsentrasi penambahan tepung sagu terhadap kualitas es krim 

yoghurt ditinjau  dari pH, kadar air, Kadar serat kasar dan total 

bakteri asam laktat (BAL) belum diketahui sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan tepung 

sagu pada yoghurt terhadap kualitas es krim yoghurt ditinjau  

dari pH, kadar air, Kadar serat kasar dan total bakteri asam 

laktat (BAL). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk 

menentukan jumlah penambahan tepung sagu pada yoghurt 

terhadap pH, kadar air, kadar serat kasar, dan total Bakteri 

Asam Laktat (BAL) untuk menghasilkan es krim yoghurt yang 

baik. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah 

penambahan tepung sagu pada yoghurt terhadap pH, kadar air, 
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kadar serat kasar, dan total Bakteri Asam Laktat (BAL) untuk 

menghasilkan es krim yoghurt yang baik. 

 

1.4. Kegunaan Penelitiaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai: 

1. Media pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian 

semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. 

2. Sebagai informasi untuk semua kalangan masyarakat 

dalam penggunaan tepung sagu dalam pembuatan es 

krim yoghurt. 

3. Memberikan manfaat kesehatan yang dapat membantu 

proses pencernaan. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Penggunaan stabilizer dalam pembuatan es krim 

sangat penting, karena berdampak pada adonan es krim yang 

menjadi lebih stabil dan bertujuan untuk meningkatkan 

viskositas dan mengurangi pertumbuhan kristal es (Tamime, 

2006). Stabilizer memiliki fungsi untuk menghasilkan tekstur 

lembut pada es krim, mempertahankan es krim agar tidak 

mudah meleleh dan menurunkan nilai overrun apabila 

konsentrasi stabilizer ditingkatkan (Hartayanie dan Adiseno, 

2007).  

Tepung sagu dijadikan stabilizer pada es krim yoghurt 

karena melanjutkan pada penelitian sebelumnya tentang 

penambahan tepung sagu terhadap kualitas yoghurt drink yang 

memiliki rata-rata total bakteri asam laktat 4,12-5,56 Log 

CFU/ml yang cenderung meningkat seiring dengan 

peningkatan konsentrasi tepung sagu dikarenakan kandungan 

karbohidrat dalam pati sagu yang digunakan oleh bakteri asam 



4 
 

laktat untuk tumbuh dan berkembang (Dewi, Purwadi dan 

Jaya, 2015). Tepung sagu dalam proses pembuatan es krim ini 

dijadikan bahan penstabil menggantikan stabilizer sintesis 

karena mengandung karbohidrat yang tinggi seperti 

amilopektin yang dapat meningkatkan kepadatan adonan es 

krim (Jannah, 2013), selain itu Jading, Tethool, Payung dan 

Gulton (2011) menyatakan bahan tepung sagu memiliki 

kandungan nutrisi seperti kadar air 13,69%, lemak 0,76%, 

energi 348,25 kkal, abu 0,20%, protein 0,46% dan karbohidrat 

84,89%, dengan presentasi kadar amilosa 28,84% yang 

berfungsi sebagai penyempurna proses gelatinisasi produk 

serta peningkatan daya serap air dan kadar amilopektin 

71,16% yang berfungsi sebagai menghomogenkan dan 

pengental bahan.  

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

 

 



5 
 

1.6. Hipotesis 

Penambahan tepung sagu sebagai bahan penstabil 

(stabilizer) pada yoghurt dengan konsentrasi yang berbeda 

dapat meningkatkan kualitas es krim yoghurt ditinjau  dari pH, 

kadar air, kadar serat kasar dan total bakteri asam laktat 

(BAL). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Es Krim Yoghurt 

Es krim merupakan produk olahan susu yang 

menggunakan prinsip membentuk rongga udara pada ice 

cream mix atau campuran bahan es krim melalui proses 

pembekuan dan agitasi sehingga dihasilkan pengembangan 

volume es krim (Susilorini dan Sawitri, 2006). Bahan baku es 

krim pada umumnya adalah susu sapi karena susu sapi 

mengandung laktosa yang merupakan karbohidrat utama dan 

banyak orang yang alergi terhadap kandungan tersebut 

(Darma, Puspitasari, dan Noerhartati, 2013). Kandungan gizi 

dalam 100 gr es krim adalah 210 Kkal energi, 4 gr protein, 

12,5 gr lemak dan 20,6 gr karbohidrat (Yundaswari, Harsanti 

dan Rustanti, 2011). Es krim diolah melewati beberapa tahap 

seperti pasteurisasi, homogenisasi, pematangan es krim 

dengan penyimpanan dalam lemari es serta pembekuan dan 

pengadukan. Es krim lebih membutuhkan  padatan dari pada 

lemak dalam proses pembuatannya, sehingga bahan yang biasa 

digunakan diperoleh dari susu skim (Oksilia, Merynda, dan 

Eka, 2012). 

Yoghurt merupakan produk hasil fermentasi susu oleh 

bakteri Streptococus thermophillus dan Lactobacillus 

bulgariricus yang mengandung protein, vitamin, mineral dan 

rendah lemak (Susilorini dan Sawitri, 2006). Yoghurt memiliki 

beberapa manfaat untuk kesehatan, salah satunya yaitu dapat 

dikonsumsi oleh penderita Lactose intolerance yang memiliki 

kondisi tubuh tidak dapat menghasilkan enzim laktase yang 

cukup di dalam tubuh untuk menguraikan laktosa sehingga 

mengakibatkan diare dan sakit perut. (Sumarjiana, 2011). 
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Yoghurt dapat diolah lebih lanjut menjadi frozen yoghurt atau 

biasa dikenal dengan es krim yoghurt yang memiliki peluang 

besar untuk dikembangkan.  

 

2.2 Tepung Sagu 

Angka konsumsi sagu masyarakat Indonesia pada 

tahun 2009 menunjukan masih rendah yakni 0,41 

kg/kapita/tahun (Anonim, 2010) dengan luas areal tanaman 

sagu di Indonesia yaitu sekitar 1.128 juta hektar atau 51,3% 

dari 2.291 juta hektar areal sagu dunia. Pohon sagu tersebar di 

beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, Riau, Sulawesi 

Tengah dan Kalimantan (Anonim, 2007). Tepung sagu adalah 

tepung yang berasal dari batang pohon sagu yang biasa 

digunakan sebagai bahan pengental karena memiliki sifat yang 

lengket.  Tanaman sagu sangat potensial untuk  dikembangkan 

sebagai bahan pangan alternatif bagi masyarakat Indonesia 

selain padi. Sagu menghasilkan pati kering sebagai bahan 

pangan sumber karbohidrat, namun sangat sedikit dengan 

nutrisi lainnya, seperti protein, vitamin, dan mineral yang 

sangat sedikit. Komponen yang paling besar dalam tepung 

sagu adalah pati yang terdiri fraksi linier (amilosa) dan fraksi 

cabang (amilopektin). Perbedaan struktur kedua jenis fraksi ini 

berpengaruh terhadap sifat fungsional pati (Estiasih,2006). 

Tepung sagu mengandung amilosa 23,94% dan amilopektin 

76,06%.  Pada Tabel 1. berikut ini adalah kandungan kimia 

dari tepung sagu : 

 

 

 

 

 



8 
 

Tabel 1. Kandungan Kimia Tepung Sagu 

Kandungan gizi Jumlah (%) 

Protein 0,62 

Abu 0,32 

Serat 0,15 

Pati 75,88 

Amilosa 

Amilopektin 

23,94 

76,06 

Sumber: Richana (2000)  

 

2.2. Bahan Baku Pembuatan Es Krim Yoghurt 

2.2.1 Yoghurt 

Yoghurt merupakan minuman sehat yang terbuat dari 

fermentasi susu sapi. Dalam bahasa Turki, yoghurt berarti susu 

asam. Yoghurt dapat diartikan sebagai bahan makanan yang 

berasal dari susu sapi yang bentuknya seperti bubur ataupun es 

krim yang rasanya asam (Shurtleff and Aoyagi, 2007). Lama 

proses fermentasi akan berakibat pada turunnya nilai pH 

yoghurt dengan rasa asam segar yang khas. Dihasilkan pula 

asam asetat, asetalhedid, dan bahan lain yang mudah menguap. 

Komposisi yoghurt secara umum adalah protein 4-6%, lemak 

0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, dan pH 3,8-4,6 

(Susilorini dan Sawitri, 2006). Yoghurt adalah produk hasil 

fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus serta bakteri asam 

laktat yang sesuai atau tanpa penambahan bahan pangan lain 

dan yang diizinkan (SNI, 2009). Bakteri–bakteri inilah yang 

dapat menguraikan gula susu (laksotasa) menjadi asam laktat 

sehingga menyebabkan yoghurt berasa asam (Saleh, 2004). 

Proses fermentasi meyebabkan kadar laktosa dalam yoghurt 

berkurang, sehingga yoghurt aman untuk dikonsumsi oleh 
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orang lanjut usia atau yang alergi terhadap susu (lactose 

intolerance). Manfaat yang dapat diperoleh dengan 

mengkonsumsi yoghurt secara rutin yaitu : 

a) Dapat menghasilkan zat–zat gizi yang diperlukan oleh 

hati sehingga dapat berguna untuk mencegah penyakit 

kanker dan mengatasi berbagai masalah pencernaan 

seperti diare, radang usus serta intoleransi laktosa (Chang 

et al., 2005). 

b) Dapat menghambat pembentukan kolestrol dalam darah, 

meningkatkan daya tahan tubuh karena yoghurt 

mengandung bakteri baik sehingga secara otomatis dapat 

menyeimbangkan bakteri jahat yang terdapat dalam susu 

(Chotimah, 2009). 

 

2.2.2 Krimer Nabati (Non-dairy creamer) 

Krimer nabati merupakan produk olahan dari lemak 

nabati ditambahi karbohidrat yang sudah ditambahkan bahan 

tambahan pangan yang diizinkan, berbentuk bubuk dan 

dipergunakan sebagai padanan rasa untuk makanan dan 

minuman (SNI, 2009). Kandungan lemak jenuh pada krimer 

nabati yang tinggi dapat mempertahankan stabilitas untuk 

jangka panjang. Kandungan lainnya pada krimer nabati yaitu 

glukosa, emulsifier dan stabilizer (Affandi, Miskandar, Aini 

dan Habi, 2003). Krimer nabati dipertimbangkan sebagai 

pengganti krimer berbahan baku susu dan memiliki tiga 

bentuk yaitu cair, bubuk, dan beku semuanya dalam bentuk 

konsentrat emulsi (Hanna and Elmonem, 2014).  

Krimer nabati berfungsi untuk memberikan perubahan 

warna, memperbaiki tekstur, memberikan rasa pada produk 

dan memberikan bentuk pada makanan dan minuman yang 

ditambahkan (Safitri, Yuanianta dan Purwatiningrum, 2013).  



10 
 

Komposisi krimer nabati diantaranya yaitu 3% air, 60% 

karbohidrat, 1-2% protein, 29-33% lemak dan memiliki nilai 

pH sekitar 6,0-7,0 serta bersifat sebagai stabilizer sekaligus 

emulsifier sebanyak 1-2% (Kastri, Junsangree and 

Singanusong., 2014). 

 

2.2.3 Bahan Pemanis 

Bahan pemanis memiliki berbagai fungsi dalam 

pembuatan es krim diantaranya yaitu untuk meningkatkan cita 

rasa, aroma dan tekstur, sebagai pengawet, memperbaiki sifat 

kimia serta sebagai sumber kalori bagi tubuh (Fitriani, 2013). 

Bahan pemanis yang biasa digunakan dalam pembuatan es 

krim adalah gula pasir (tebu) dan gula bit dengan jumlah 

sekitar 14-16%. Gula juga dapat menghalangi proses 

pembentukan kristal es selama pembekuan produk, karena 

molekul gula menarik molekul air (Rahmawati, Purwadi dan 

Rosyidi, 2012). Selain gula, laktosa (gula dari susu) juga 

merupakan sumber pemanis yang ditambahkan dari luar dan 

memiliki fungsi dalam menahan titik beku agar es krim yang 

mengandung air tidak membeku apabila disimpan pada suhu 

yang rendah sekitar -15
 O

C sampai -18
O
C selama penyimpanan 

sehingga tekstur es krim tidak menjadi keras dan sulit sendok 

(Tamine and Robinson, 2007). 

 

2.2.4 Bahan Pengemulsi 

Bahan pengemulsi (emulsifier) adalah bahan tambahan 

yang dicampurkan dalam proses pembuatan es krim yang 

memiliki fungsi sebagai pembentuk struktur lemak yang baik, 

memperluas tekstur dan memperpanjang waktu meleleh. 

Emulsifier yang sering digunakan dalam pembuatan es krim 

yaitu kuning telur, karena mengandung bahan pengemulsi 
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alami seperti lechitin yang dapat memberikan karakteristik 

rasa yang enak, tektur yang baik, struktur lemak terbentuk dan 

viskositas campuran meningkat. Bahan pengemulsi biasa 

digunakan dalam pembuatan es krim sekitar 0,1-0,2%, 

sedangkan untuk kuning telur dapat mencapai 0,6-1,0% 

dengan tujuan untuk memberikan efek khusus (Marshall, Goff 

and Hartel, 2003). Bahan pengemulsi ini bisa menghambat 

pertumbuhan stater bakteri, sehingga disarankan untuk 

menggunakan bahan penstabil yang tidak terlalu banyak 

(Tamime, 2006). 

 

2.3 Kualitas Es  Krim Yoghurt : 

2.3.1 pH 

Kadar asam yang dimiliki yoghurt sangat tinggi 

sehingga nilai pH yoghurt berkisar antara 3,68-4,15 dengan 

penambahan susu skim karena terjadi proses fermentasi 

selama proses pembuatannya yang menggunakan bakteri asam 

laktat. (Askar dan Sugiarto, 2005). Penambahan buah pada 

yoghurt atau es krim yoghurt juga dapat mempengaruhi nilai 

pH, seperti dengan penambahan buah mangga nilai pH 

yoghurt drink berkisar 3,8-4,6 (Hidayat, Kusrahayu dan 

Mulyani, 2013). Sedangkan nilai yoghurt kedelai berkisar 

4,99-6,96 (Susanti, 2005). Rendahnya nilai pH akan membuat 

es krim berasa asam dan dapat menurunkan kualitas es krim 

dari segi kekentalannya meningkat, mengurangi overrun dan 

menurunkan cita rasa es krim  (Arbuckle and Marshall, 2000). 

 

2.3.2 Kadar Air 

Es krim memiliki kadar air lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kadar air susu karena adanya 

penambahan bahan-bahan lain ke dalam pembuatan es krim 
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seperti full cream, susu skim, gula, emulsifier, dan lain 

sebagainya. Presentasi air dalam campuran es krim pada 

umumnya sekitar 55-64% yang mencakup komponen terbesar 

dalam campuran es krim dan berfungsi sebagai pelarut bahan 

campuran es krim (Ardyastuti, 2001). Kadar air es krim lebih 

kecil dari kadar air yoghurt yang merupakan bahan utama es 

krim yoghurt yaitu berkisar antara 71-90%. Perbedaan kadar 

air yang berbeda-beda dikarenakan pada proses 

pengolahannya yang dapat mempengaruhi akhir produk. Kadar 

air sangat berkaitan dengan total padatan dan berhubungan 

dengan bakteri asam laktat karena total padatan merupakan 

nutrisi yang digunakan bakteri asam laktat untuk berkembang 

selama proses fermentasi. Kadar air juga akan mempengaruhi 

aktifitas BAL pada media pertumbuhannya (Askar dan 

Sugiarto, 2005). 

 

2.3.3 Kadar Serat 

Serat adalah komponen dari jaringan tanaman yang 

tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim di dalam lambung 

dan usus halus. Serat – serat banyak berasal dari dinding sel 

dari berbagai sayuran atau buah-buahan yang secara kimia 

terdiri dari beberapa jenis karbohidrat seperti 

selulosa,hemiselulosa, pektin dan non-karbohidrat seperti 

polimer liginin, beberapa gumi dan mucilage, karena itu 

dietary fiber pada umumnya merupakan karbohidrat atau 

polisakarida.  Pengaruh konsumsi dietary fiber yang tinggi, 

maka feses lebih mudah menyerap air sehingga mudah 

didorong keluar. Konsumsi serat yang tinggi dapat 

mengeluarkan asam empedu sehingga mencegah penyerapan 

kembali asam empedu, kolestrol dan lemak (Winarno, 2004). 

Serat kasar adalah bagian dari pangan yang tidak dapat 
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dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan dan untuk 

menentukan kadar serat kasar dapat menggunakan asam sulfat 

(H2SO4 1,25%) dan natrium hidroksida (NaOH 1,25%) 

(Senditya, Hadi, Estiasih dan Saparianti, 2014). 

 

2.3.4 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri Asam Laktat (BAL) mampu  memfermentasi 

laktosa susu yang merupakan satu-satunya karbohidrat dalam 

susu, menjadi asam laktat, asam asetat, alcohol dan 

karbondioksida. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus merupakan salah satu bakteri asam laktat yang 

penting dalam industri pembuatan susu karena mampu 

menghasilkan diasetil yang memiliki fungsi untuk 

menghasilkan aroma (flavour) yang dikehendaki dalam 

pembuatan susu fermentasi, seperti yoghurt, yakult, dan kefir 

(Susilorini dan Sawitri, 2006). Bakteri asam laktat dapat hidup 

dengan baik di saluran pencernaan manusia sehingga memiliki 

banyak manfaat. Semakin banyak kandungan BAL pada es 

krim yoghurt maka semakin tinggi kadar asam laktatnya, 

namun proses penyimpanan beku pada es krim probiotik dapat 

menyebabkan penurunan total BAL rata-rata 1 log (CFU/ml) 

setiap 10 hari penyimpanan beku karena mulai terbentuknya 

kristal es dan besarnya perbedaan suhu penyimpanan dengan 

suhu pertumbuhan optimal yang mempengaruhi kecepatan 

tumbuh BAL menjadi melambat bahkan berhenti (Mulyani, 

Legowo dan Mahanani, 2008). Jumlah BAL yang hidup pada 

es krim yoghurt selama pembekuan mengalami penurunan 4 

kali lipat, yaitu sekitar 20% dari BAL yang hidup (Kim, Sung-

han, Lim, Lee and An, 2009). 

Penanaman BAL menggunakan metode tuang (pour 

plate) dan total ditentukan melalui perhitungan koloni dalam 
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cawan dengan prosedur pengujian dengan medium deMan 

Regose Sharp Agar (MRSA) dan hasil analisisnya ditentukan 

berdasarkan Standar Plate Count (SPC) (Kumalasari, 

Nurwantoro dan Mulyani, 2012). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1 Lokasi penelitian ini adalah: 

a) Rumah Yoghurt Jalan Raya Junrejo 1A Kecamatan 

Junrejo Kota Batu. 

b) Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

c) Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

d) Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya. 

e) Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.1.2 Waktu penelitian : 3 Desember 2015 – 4 Januari 2016. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a) Susu segar, stater yoghurt (Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus bulgaricus dan 

Lacrobacillus acidophilus) dan tepung sagu untuk 

pembuatan yoghurt plan 

b) Yoghurt plan, gula, garam, krimer nabati dan bahan 

pengemulsi merk Cortina untuk pembuatan es krim 

yoghurt. 

3.2.2 Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian 

adalah : 

a) Peralatan untuk pembuatan yoghurt plan diantaranya: 

satu set panci pasteurisasi, kompor, thermometer, 

timbangan, toples kedap udara, serbet, Bunsen, 
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pengaduk, spidol boardmaker, seprotan alkohol dan 

gelas ukur 100ml. 

b) Peralatan untuk pembuatan es krim yoghurt 

diantaranya : hand mixer, Ice Cream Maker, panci 

besar, sendok, timbangan, freezer dengan suhu -18
O
C, 

dan cup es krim plastik. 

c) Peralatan yang akan digunakan untuk analisis 

diantaranya : 

1. Uji pH: pH meter,tissue,dan beaker glass, 

2. Uji Kadar Air: oven, cawan porselin, eksikator, dan 

timbangan analitik. 

3. Uji Kadar serat kasar: erlenmeyer kertas saring, 

dan spatula. 

4. Total Bakteri Asam Laktat (BAL): cawan petri, 

pipet volum, tabung reaksi, erlenmeyer, magnetic 

stirer, incubator, dan autoklaf. 

3.2.3 Bahan yang akan digunakan untuk analisis dalam 

penelitian diantaranya: 

a) Uji pH : aquadess, buffer pH 4, dan buffer pH 7. 

b) Uji Kadar serat kasar : H2SO4, NaOH, K2SO4 10%, 

Alkohol. 

c) Total Bakteri Asam Laktat (BAL) : pepton, media agar 

deMan Rogase Sharp Agar (MRSA), dan aquades. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah percobaan laboratorium (experimental laboratotium) 

dengan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terhadap 

uji nilai pH, kadar air, Kadar serat kasar dan total bakteri asam 

laktat dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan meliputi : 

P0 = tidak ada penambahan tepung sagu (kontrol) 



17 
 

P1 = penambahan tepung sagu sebanyak 2% dari susu 

segar 

P2 = penambahan tepung sagu sebanyak 4% dari susu 

segar 

P3 = penambahan tepung sagu sebanyak 6% dari susu 

segar 

 

Tabel 2.  Model Tabulasi Data Penelitian 

Penyimpanan 
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 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1 Pembuatan yoghurt (Hidayat, Padaga dan Suhartini, 

2006 yang telah dimodifikasi) dapat dilihat pada 

Gambar 2.  
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Gambar 2. Prosedur pembuatan yoghurt 

 

3.4.2 Persiapan ICM 

Komposisi ICM es krim yoghurt dapat dilihat pada 

Tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

Yoghurt 

Inkubasi 48 jam 

Inokulasi stater yoghurt 3% 

Penurunan suhu 42
O
C  

Pasteurisasi 72
O
C selama 15 

detik 

Susu Segar + Tepung sagu 

(0, 2, 4, 6 % dari susu) 

)segar) 
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Tabel 3. Komposisi ICM es krim yoghurt 

Bahan Es 

Krim 

Yoghurt (g) 

% 

Komposisi 

P0 P1 P2 P3 

Plain 

Yoghurt 

70,70 1500 1500 1500 1500 

Creamer 

nabati 

10 212,16 212,16 212,16 212,16 

Gula 18 318,90 318,90 318,90 318,90 

Cortina 1,25 26,52 26,52 26,52 26,52 

Garam 0,05 1,07 1,07 1,07 1,07 

Tepung 

sagu 

Sesuai 

perlakuan 

0 20 40 60 

Total bahan 100 2121,64 2141,64 2161,24 2181,64 

 

3.4.3 Pembuatan es krim yoghurt (Wahyunny, Thohari dan 

Radiati, 2014) 

a) Penimbangan bahan-bahan ICM seperti yoghurt, 

krimer nabati, gula, bahan pengemulsi, dan garam. 

b) Pencampuran bahan-bahan ICM dengan menggunakan 

mixer  selama 5 menit, kemudian dilakukan pengujian 

BAL. 

c) Pembuihan dan pembekuan menggunakan ice cream 

maker selama ± 15 menit. 

d) Pembekuan dalam freezer selama 24 jam. 

e) Penyimpanan di dalam freezer dengan suhu -18
O
C. 

 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pengujian pH (Setianto, Pramono, dan Mulyani, 2014) 

(Lampiran 1). 
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2. Pengujian kadar air (Widyaningtyas dan Susanto, 

2015) (Lampiran 2). 

3. Pengujian Kadar serat kasar (Ramadhia, Purwadi dan 

Rosydi, 2012) (Lampiran 3). 

4. Pengujian Total Bakteri Asam Laktat (BAL) (SNI, 

2009) (Lampiran 4). 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dengan menggunkan 

program Microsoft Excel, kemudian dilanjutkan dengan 

dianalisis menggunakan analisis ragam. Apabila diperoleh 

hasil yang berbeda atau signifikan makan dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Es Krim Yoghurt : Produk olahan susu yang 

difermentasi dengan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillusacidopillus dan 

Streptococcus thermophilus 

kemudian dibekukan dan diagitasi 

untuk mendapatkan pengembangan 

rongga udara yang maksimal 

sehingga menghasilkan struktur, 

tekstur, dan rasa yang berkualitas. 

2. Tepung Sagu : Tepung yang berasal dari 

batang pohon sagu yang dikeringkan 

dan biasa digunakan sebagai bahan 

pengental karena sifatnya yang 

lengket 
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3. Serat   : Kadar serat kasar bukan kadar serat  

makanan, tetapi kadar serat kasar 

dalam suatu bahan makanan dapat 

dijadikan indeks kadar serat 

makanan, karena umumnya di dalam 

serat kasar ditemukan sebanyak 0,2 – 

0,5 bagian jumlah serat makanan. 



 



22 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kualitas Es Krim Yoghurt dengan Penambahan 

Tepung Sagu pada Yogurt 

 Data dan analisis ragam pH, kadar air, kadar serat 

kasar dan total bakteri asam laktat dari penambahan tepung 

sagu sebanyak 0%, 2%, 4% dan 6% pada yoghurt terhadap 

kualitas es krim yoghurt selengkapnya terdapat pada Lampiran 

5, 6, 7 dan 8. Rata-rata meliputi pH, kadar air, kadar serat 

kasar dan total bakteri asam laktat disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata hasil penelitian es krim yoghurt dengan 

penambahan tepung sagu pada yoghurt 

Perlakuan pH 
Kadar Air 

(%) 

Kadar serat 

kasar (%) 

BAL 

(Log 

CFU/ml) 

P0 4,028 ± 0,040 64,162 ± 0,057
d 

2,390 ± 0,362
a
  4,920 ± 1,684 

P1 4,035 ± 0,013 63,800 ± 0,070
c
 2,469 ± 0,104

a
  4,857 ± 1,340 

P2 4,043 ± 0,067 60,327 ± 0,050
b
 2,957 ± 0,636

b
  4,715 ± 1,652 

P3 4,060 ± 0,028 58,651 ± 0,055
a
 3,394 ± 0,136

c
  4,626 ± 2,070 

Keterangan:Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan hasil jarak perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01). 

 

4.1.1. pH 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa 

penambahan tepung sagu pada yoghurt terhadap pH es krim 

yoghurt dengan konsentrasi yang berbeda, tidak memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) diduga karena 

penambahan tepung sagu dapat meningkatkan kepadatan es 

krim yoghurt. Jannah (2013) menjelaskan bahwa tepung 
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mengandung amilopektin yang menyebabkan udara tidak bisa 

masuk dan menghasilkan tingkat kepadatan yang tinggi. 

Tingkat kepadatan yang tinggi menyebabkan kekentalan 

semakin meningkat sehingga jumlah air yang digunakan 

melespas H
+ 

semakin sedikit. Ma’arifah (2008) menambahkan 

bahwa semakin sedikit H
+  

yang terlepas maka terjadinya 

disosiasi semakin kecil sehingga konsentrasi ion H
+ 

 yang 

terukur oleh pH meter semakin sedikit (pH semakin tinggi). 

Tepung sagu memiliki kandungan amilopektin sebesar 

76,06% dan amilosa sebesar 23,94% (Richana, 2000). 

Perbandingan amilopektin dan amilosa akan mempengaruhi 

sifat kelarutan dan suhu gelatinisasinya, sehingga semakin 

besar kandungan amilopektin maka akan semakin basah, 

lengket dan sedikit menyerap air. Menurut Estiasih (2006) 

menambahkan bahwa, turunan selulosa memiliki fungsi 

sebagai pengikat, pengental, penstabil, pemerangkap air 

(moisture retension) atau bahan pesuspensi. 

Rata-rata pH menunjukkan P0 paling rendah dengan 

pH 4,028 ± 0,040, P1 4,035 ± 0,013, P2 4,043 ± 0,067 dan P3 

4,060 ± 0,028. Semakin banyak konsentrasi penambahan 

tepung sagu maka pH es krim yoghurt mengalami 

peningkatan hingga mencapai rata-rata 4, 060 ± 0,028 dan  

masih tergolong bersifat asam. Peningkatan pH berkaitan erat 

dengan pembentukan asam laktat oleh bakteri asam laktat 

selama masa fermentasi (Haryadi, Nurlina dan Sugito, 2013), 

karena disebabkan rendahnya total bakteri asam laktat 

sehingga jumlah asam laktat yang terbentuk dari hasil 

pemecahan laktosa menjadi sedikit. Barlina (2007), 

menjelaskan bahwa pH sangat berkaitan dengan ketahanan 

hidup dari mikroorganisme dan umumnya semakin rendah pH 

maka bahan pangan dapat lebih tahan lama dikarenakan 



24 

 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh optimal pada kondisi 

tersebut, namun pH yang terlalu rendah dapat menurunkan 

palatabilitas atau tingkat kesukaan konsumen karena asam 

yang mendominasi, oleh sebab itu rendahnya pH tidak 

diharapkan pada es krim yoghurt. Meningkatnya nilai pH 

menunjukkan rendahnya tingkat keasaman es krim yoghurt. 

Penyebabnya karena tepung sagu memiliki pH netral yaitu 7 

dan pH krimer nabati sekitar 6,0-7,0 (Kastri et al., 2014). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai pH es krim 

yoghurt yaitu bahan tambahan lainnya seperti gula dan bahan 

pengemulsi, selain itu lama penyimpanan dan lama proses 

homogenisasi juga akan mempengaruhi keasaman es krim 

yoghurt. Lama penyimpanan beku yang semakin lama maka  

maka akan terjadi penurunan  jumlah bakteri asam laktat 

(Mulyani dkk., 2008), sedangkan lama proses homogenisasi 

akan mempengaruhi peningkatan nilai pH dikarenakan proses 

homogenisasi merupakan prosedur penting selama proses 

pengolahan es krim yang tujuannya yaitu meningkatkan 

kekentalan adonan es krim. 

4.1.2. Kadar Air 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung sagu pada yoghurt terhadap kadar air es 

krim yoghurt dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Kadar air 

pada kontrol menunjukkan nilai yang paling besar yaitu 

64,162 ± 0,057 %, sedangkan P1 63,800 ± 0,070 %, P2 

60,327 ± 0,050 % dan P3 58,651 ± 0,055 %. Rata-rata kadar 

air diantara semua perlakuan hampir sama, namun 

menunjukkan sedikit penurunan dari P0 hingga P3. 
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Kadar air pada es krim yoghurt tanpa penambahan 

tepung sagu pada yoghurt menunjukkan hasil  presentasi 

kadar air tertinggi nyaitu 64,162%  dan kadar air yang 

terendah yaitu 58,651% pada P3. Kadar air es krim yoghurt 

ini sesuai jika dibandingkan dengan kadar air es krim pada 

umumnya yaitu 55-64% (Ardyastuti, 2001), es krim yoghurt 

dengan penambahan sari wortel kadar airnya 62,88% 

(Anggrahini, Radiati dan Thohari, 2014) dan es krim dengan 

penambahan sari buah naga super merah 72,33% (Santoso, 

Radiati dan Thohari, 2015). Tabel 4 menunjukkan bahwa 

kadar air es krim yoghurt lebih kecil dari kadar air yoghurt 

yang merupakan bahan utama es krim yoghurt yang berkisar 

antara 71-90% dikarenakan pada proses pengolahannya yang 

mempengaruhi hasil akhir produk. 

Perbedaan penambahan tepung sagu pada yoghurt  

memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata terhadap es 

krim yoghurt (P<0,01). Penambahan tepung sagu yang 

berbeda pada yoghurt menghasilkan kadar air yang berbeda 

pada es krim yoghurt karena bertambahnya jumlah padatan 

dalam adonan es krim dan serat dapat mengikat air dalam 

adonan es krim. Oksilia dkk. (2013) menjelaskan bahwa 

dengan semakin bertambahnya tepung sagu pada yoghurt 

maka akan semakin banyak jumlah air yang terikat dan 

menyebabkan kadar air menurun sehingga adonan es krim 

akan semakin kental. Menurut Askar dan Sugiarto (2005), 

bahwa kadar air selain berkaitan dengan total padatan juga 

berhubungan dengan bakteri asam laktat karena total padatan 

merupakan nutrisi yang digunakan bakteri asam laktat untuk 

berkembang selama proses fermentasi. 
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4.1.3. Kadar Serat Kasar 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan tepung sagu pada yoghurt terhadap Kadar serat 

kasar es krim yoghurt dengan konsentrasi yang berbeda 

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

yang diduga disebabkan oleh presentasi jumlah amilosa yang 

terdapat dalam tepung sagu sebesar 23,94 %. Amilosa adalah 

salah satu fraksi yang terdapat pada pati tepung sagu yang 

dapat dipisahkan dengan air panas, sedangkan fraksi yang 

tidak larut disebut amilopektin. Amilosa mempunyai struktur 

lurus dengan ikatan  -(1,4)-D-glukosa (Winarno, 2002). 

 Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

menunjukkan perbedaan sangat nyata terhadap P1, P2, dan P3. 

Kadar serat kasar pada kontrol menunjukkan nilai yang paling 

rendah yaitu 2,390 ± 0,362 % sedangkan P1 2,469 ± 0,104  %,  

P2 2,957 ± 0,636 % dan P3 3,394 ± 0,136
 
%. Rata-rata Kadar 

serat kasar diantara semua perlakuan  hampir sama, namun 

menunjukkan sedikit peningkatan dari P0 hingga P3.Terdapat 

perbedan pengaruh yang nyata pada P1, P2 dan P3 terhadap 

Kadar serat kasar es krim yoghurt disebabkan sagu 

menghasilkan pati kering sebagai bahan pangan sumber serat 

yang berupa karbohidrat. Koswara (2013) menjelaskan bahwa 

selama pemasakan kandungan serat pada es krim akan  

mengalami peningkatan karena adanya pembentukan senyawa 

pati yang resisten terhadap aktifitas enzimatik (Koswara, 

2013). Kandungan serat kasar pada tepung sagu yaitu 0,15 % 

(Richana, 2000), sedangkan es krim hampir tidak memiliki 

kandungan serat di dalamnya sehingga penambahan tepung 

sagu dapat menambah nilai gizi. Kandungan serat berfungsi 

sebagai komponen non-gizi yang memiliki manfaat bagi 

kesimbangan flora usus dan  prebiotik, merangsang 
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pertumbuhan bakteri yang baik bagi usus sehingga penyerapan 

gizi menjadi lebih baik dan usus lebih bersih (Hasyim dan 

Yusuf, 2008). Serat adalah  komponen dari jaringan tanaman 

yang tahan terhadap proses hidrolisis oleh enzim di dalam 

lambung dan usus halus, serta umumnya merupakan 

karbohidrat atau polisakarida (Winarno, 2004).  

4.1.4. Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 Hasil perhitungan analisis ragam pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa penambahan tepung sagu pada yoghurt 

tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap total bakteri asam laktat es krim yoghurt diduga 

karena kandungan ion OH dan NaOH yang terdapat di dalam 

tepung sagu yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

asam laktat. Total bakteri asam laktat kontrol menunjukkan 

nilai yang paling besar yaitu 4,920 ± 1,684 log CFU/ml, 

sedangkan P1 4,857 ± 1,340 log CFU/ml, P2 4,715 ± 1,652 

log CFU/ml dan P3 4,626 ± 2,070 log CFU/ml seperti pada 

Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin bertambah konsentrasi 

penambahan tepung sagu pada yoghurt menurunkan total 

bakteri asam laktat dikarenakan ion OH dan NaOH di dalam 

air bersifat sebagai desinfektan. Krisetyowati dan Utomo 

(2004) menjelaskan bahwa mikroba terbunuh ketika kontak 

langsung dengan ion OH dan NaOH. Rata-rata total bakteri 

asam laktat es krim yoghurt dengan penambahan tepung sagu 

menunjukkan hasil yang sesuai yaitu  4,920 hingga 4,626 log 

CFU/ml bila dibandingkan dengan standar internasional untuk 

minuman probiotik yaitu minimal 7 log CFU/ml (FAO and 

WHO, 2011). 

 Hasil rata-rata total bakteri asam laktat es krim 

yoghurt mengalami penurunan dari P0 hingga P3. Penurunan 
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bakteri asam laktat dikarenakan proses penyimpanan beku 

pada es krim dalam freezer, sehingga akan terbentuk kristal-

kristal es yang berdampak pada penurunan kinerja bakteri 

asam laktat.  Mulyani dkk. (2008) menjelaskan bahwa 

penyimpanan beku es krim dapat menyebabkan penurunan 

total bakteri asam laktat rata-rata 1 log (CFU/ml) setiap 10 

hari penyimpanan beku sehingga mulai terbentuknya kristas es 

serta perbedaan suhu penyimpanan dengan suhu optimal yang 

mempengaruhi kecepatan tumbuh bakteri asam laktat menjadi 

lambat bahkan berhenti. Askar dan Sugiarto, (2005) 

menambahkan bahwa kadar air selain berkaitan dengan total 

padatan juga berhubungan dengan bakteri asam laktat karena 

total padatan merupakan nutrisi yang digunakan bakteri asam 

laktat untuk berkembang selama proses fermentasi. Jumlah 

bakteri asam laktat yang hidup pada es krim yoghurt selama 

pembekuan akan mengalami penurunan 4 kali lipat yaitu 

sekitar 20% dari bakteri asam laktat yang hidup (Kim et al., 

2009). Jumlah bakteri asam laktat yang menurun akan 

mempengaruhi nilai pH dikarena sedikitnya bakteri yang 

menghasilkan asam laktat dan asam-asam organik yang dapat 

menurunkan nilai pH menjadi lebih asam. 

4.2. Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik pada penelitian ini 

dilakukan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan 

keputusan dari perbedaan perlakuan yang diberikan pada 

variabel yang digunakan. Perlakuan terbaik dinilai dengan 

metode deskriptif yaitu membandingkan hasil uji berbagai 

variabel dalam pengamatan seperti pH, kadar air, kadar serat 

kasar dan total bakteri asam laktat dengan jurnal-jurnal terkait. 

Perlakuan terbaik dari penelitian ini terletak pada perlakuan P3 
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yaitu es krim dengan penambahan tepung sagu pada proses 

pembuatan yoghurtnya sebesar 6% dari susu segar. 

Perbandingan perlakuan terbaik pada penelitian dengan 

standar yang ada maupun jurnal-jurnal penelitian sebelumnya 

dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5. Perbandingan perlakuan terbaik hasil penelitian es 

krim yoghurt dengan literatur 

Variabel Penelitian 
Perlakuan 

Terbaik (6%) 

Standar / Jurnal 

Penelitian 

pH 4,060 ± 0,028 
3,65 – 4,50 

(Mahadika,dkk., 2015) 

Kadar Air (%) 58,651 ± 0,055  55-64 
(Ardyastuti, 2001)

 

Kadar Serat Kasar (%) 3,394 ± 0,136 0 
(Uswatun, 2011)

 

Total Bakteri Asam Laktat 

(log CFU/ml) 
4,626 ± 2,070 

min 7 
(FAO and WHO, 

2011)
 

 Penggunaan tepung sagu sebesar 6% dari susu segar 

memberikan hasil nilai pH sebesar 4,060 yang mendekati 

dengan standar pH yoghurt sebesar 3,5-4,5 sedangkan pH 

standar es krim menurut Istiani dan Zatnika (2007) berkisar 

antara 6,2 – 6,4, akan tetapi rata-rata nilai pH secara umum 

untuk es krim lebih rendah bila dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi, Radiati dan Thohari 

(2015) tentang es krim probiotik dengan berbagai kultur 

memiliki rata-rata nilai pH sekitar 4,65-4,99 dan terjadi 

ketidaksesuaian dengan penelitian Mahardika, Thohari dan 

Purwadi (2015) yang memiliki nilai pH yoghurt set sekitar 

3,65-4,5 dikarenakan tingkat kepadatan es krim lebih tinggi 

akibat adanya penambahan ICM bila dibandingkan dengan 

yoghurt yang belum ditambahkan dengan bahan pembuat es 

krim (ICM). Tingkat kepadatan yang tinggi artinya kekentalan 
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es krim yoghurt semakin meningkat sehingga jumlah air yang  

dapat digunakan untuk melepaskan H
+ 

semakin sedikit 

menyebabkan konstrasi ion H
+ 

 yang terukur oleh pH meter 

semakin sedikit (pH semakin tinggi) (Ma’arifah,2008). 

 Syarat mutu kadar air  es krim secara umum menurut 

Ardyastuti (2001) yaitu 55-64%. Berdasarkan uraian pada 

Tabel 4 diatas kadar air yang diperoleh dari penelitian ini 

berkisar antara 58,652 – 64,162%, dari semua perlakuan yang 

sesuai dengan standar yaitu perlakuan P1, P2, dan P3, 

sedangkan P0 tidak sesuai dengan standar es krim secara 

umum karena merupakan perlakuan control P0 tanpa adanya 

penambahan tepung sagu. Kadar air es krim yoghurt lebih 

kecil bila dibandingkan dengan kadar air yoghurt yang 

merupakan bahan utama es krim yoghurt yang berkisar antara 

71-90% dikarenakan pada proses pengolahannya yang 

mempengaruhi hasil akhir produk. 

 Kadar serat kasar pada perlakuan P3 memiliki nilai 

rataan sebesar 3,394% , untuk standar dari kadar serat kasar es 

krim yaitu 0% (Uswatun, 2011), akan tetapi rata-rata nilai 

kadar serat kasar perlakuan ini secara umum lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Khairunisa, 

Purwadi dan Thohari (2015) tentang es krim yoghurt dengan 

ekstrak cincau hitam yang memiliki rata-rata kadar serat kasar 

sekitar 0,67-0,97%. Tingginya kadar serat kasar pada 

perlakuan ini bermanfaat untuk kesehatan, karena kandungan 

serat berfungsi sebagai komponen non-gizi yang memiliki 

manfaat bagi kesimbangan flora usus dan  prebiotik, 

merangsang pertumbuhan bakteri yang baik bagi usus 

sehingga penyerapan gizi menjadi lebih baik dan usus lebih 

bersih (Hasyim, 2008). 
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 Standar internasional untuk minuman probiotik seperti 

es krim yoghurt yaitu minimal 7 log CFU/ml (FAO and WHO, 

2011). Berdasarkan uraian Tabel 4 diatas total bakteri asam 

laktat dari penelitian ini berkisar 4,626-4,920 CFU/ml, dari 

semua perlakuan ini sesuai dengan standar yang FAO and 

WHO, namun perlakuan yang mendekati standar yaitu 

perlakuan penambahan tepung sagu sebanyak 6% (P3) dengan 

total bakteri asam laktat paling rendah bila dibandingkan 

dengan perlakukan lain yaitu sebesar 4,626  log CFU/ml yang 

merupakan perlakuan terbaik. Hal ini juga dibandingkan 

dengan hasil penelitian Ramdhani, Thohari dan Purwadi 

(2015) tentang penambahan pati sagu modifikasi ikat silang 

terhadap total bakteri asam laktat yoghurt set yang memiliki 

rataan total bakteri asam laktat sekitar 3,260-3,743 log 

CFU/ml. Bakteri asam laktat mayoritas tidak hanya tumbuh 

lebih lambat pada pH rendah, tetapi juga mengalami kerusakan 

jika berada pada kondisi pH yang rendah tetapi tergantung 

pada toleransi bakteri tersebut terhadap lingkungan asam 

(Susanti, Kusumaningrat dan Illaningtyas,2007). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa penambahan tepung sagu 6% merupakan 

perlakuan terbaik dengan meningkatkan  kualitas es krim 

yoghurt ditinjau dari nilai pH 4,060 ± 0,028, kadar air 

58,651 ± 0,055%, kadar serat 3,394 ± 0,136% dan total 

bakteri asam laktat sebanyak 4,626 ± 2,070 Log CFU/ml. 

 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dan terbaru 

untuk menetapkan mengenai standar pH dan kadar serat 

es krim yoghurt sehingga dapat mengetahui batasan 

penggunaan tepung sagu dalam pembuatan es krim 

yoghurt yang sesuai untuk layak dikonsumsi.  
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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Prosedur uji pH (Setianto dkk., 2014) 

Prinsip dilakukannya analisa nilai pH adalah 
menentukan suatu larutan bersifat asam atau basa 
berdasarkan perubahan elektroda yang terkalibrasi 
menggunakan larutan buffer. Pengukuran pH dilakukan 
dengan menggunakan pH meter dengan cara kerja sebagai 
berikut : 
1) Dikalibrasi pH meter dengan larutan buffer pH 4 dan 

7. 
2) Dibilas elektroda dengan aquades dan dikeringkan 

dengan tissue. 
3) Diambil sampel sebanyak 10 ml. 
4) Dicelupkan elektroda ke dalam sampel dan ditunggu 

sampai nilai pH konstan dan dapat dibaca pada layar 
pH meter. 
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Lampiran 2. Prosedur uji kadar air (Widyaningtyas dan 
Susanto, 2015) 

Prinsip dilakukannya analisa kadar air adalah air yang 
terkandung dalam bahan akan menguap jika  dipanaskan 
pada suhu 105OC dalam kurun waktu tertentu. Adapun 
cara mengukurnya adalah sebagai berikut : 
1) Ditimbang cawan porselin lalu dioven dengan suhu 

105OC selama ± 1 jam. 
2) Didinginkan cawan dalam eksikator selama 30 menit 

lalu ditimbang. 
3) Diletakkan 1 gr sampel pada cawan petri lalu dioven 

kembali dengan suhu 105OC selama ± 1 jam. 
4) Didinginkan cawan yang berisi sampel dalam 

eksikator selama 30 menit dan ditimbang kembali. 
 

Lampiran 3. Prosedur uji kadar serat kasar (Ramadhia 
dkk., 2012) 
 Berikut ini prosedur pengujian kadar serat kasar : 

1) Dihaluskan sampel sehingga dapat melalui saringan 
diameter 1mm dan diaduk rata. 

2) Ditimbang 2 gr bahan, lemak diekstraksi dengan 
metode soxhlet. 

3) Dipindahkan sampel ke dalam Erlenmeyer 600 ml, 
ditambahkan zat anti buih. 

4) Ditambahkan 200ml larutan H2SO4 mendidih, ditutup 
denngan pendingin balik. 

5) Didihkan selama 30 menit dan digoyang-goyang. 
6) Disaring suspensi dengan kertas saring, residu yang 

tertinggal dalam Erlenmeyer dicuci dengan air 
mendidih. 
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7) Residu dalam kertas saring dicuci sampai air cucian 
tidak bersifat asam lagi (diuji dengan kertas lakmus). 

8) Dipindahkan secara kuantitatif residu dari kertas 
saring ke dalam Erlenmeyer kembali dengan spatula. 

9) Sisanya dicuci lagi dengan 200 ml larutan NaOH 
mendidih sampai semua residu masuk ke dalam 
Erlenmeyer. 

10) Didihkan dengan pendingin balik sambil kadang-
kadang digoyang selama 30 menit. 

11) Disaring kembali dengan kertas saring yang telah 
diketahui beratnya sambil dicuci dengan larutan 
K2SO4 10%. 

12) Dicuci lagi dengan residu  menggunakan air mendidih, 
kemudian dengan alkohol sekitar 15 ml. 

13) Dikeringkan kertas saring pada suhu 100OC sampai 
berat konstan (1-2 jam). 

14) Didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Serat 
kasar = berat residu yang diperoleh. 
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Lampiran 4. Prosedur uji Total Bakteri Asam Laktat 
(BAL) (SNI, 2009) 
 Berikut ini prosedur pengujian total bakteri asam 
laktat (BAL) dengan menggunakan metode tuang (pour plate), 
sebagai berikut : 

1) Dilakukan pengenceran dengan memasukkan 1 ml 
sampel ke dalam 9 ml larutan Buffer Peptone Water 
(BPW) dan diberi label 10-1, serta dilanjutkan hingga 
pengenceran 10-7. 

2) Diambil 1 ml larutan dengan menggunakan pipet steril 
dan dimasukkan ke dalam cawan steril. 

3) Ditambahkan 20 ml agar medium yaitu deMan Rogase 
Sharp Agar (MRSA) yang telah didinginkan 47OC - 50 

OC ke dalam cawan petri. 
4) Cawan petri digerakkan mengikuti angka 8 sehingga 

sampel di dalamnya tercampur (homogen) kemudian 
didiamkan hingga memadat. 

5) Diinkubasi agar yang terdapat pada cawan petri 
dengan posisi terbalik pada suhu 37 OC selama 48 jam. 

6) Ditentukan jumlah bakteri dengan menggunakan 
metode hitungan cawan dan koloni yang tumbuh dan 
dihitung dengan standart plate count (SPC). 

7) Ditransformasikan data total bakteri asam laktat 
(BAL) ke dalam bentuk logaritma (satuan log 
CFU/ml). 
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Lampiran 5. Data dan analisis statistika nilai pH es krim 
yoghurt  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-Rata ± 

SD U1 U2 U3 U4 

P0 4,010 3,980 4,050 4,070 16,110 4,028±0,040 

P1 4,030 4,020 4,040 4,050 16,140 4,035±0,013 

P2 3,990 3,980 4,090 4,110 16,170 4,043±0,067 

P3 4,040 4,060 4,100 4,040 16,240 4,060±0,028 

Total 16,070 16,040 16,280 16,270 64,660 16,165±0,149  
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
�∑���	� ∑���	 
���

�

	�	�     = 
��,���
�	�	�   = 261,307       

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = ∑���	

 ∑���	
� Yij 2 – FK= (4,012 +…,+ 4,042) – 261,307  

      = 261,331 – 261,307  
      = 0,024 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   
∑���	� �∑���		 ����

�

	� � 	�� = 
� �,  �	!⋯,,!	 �,#���	

�  – 261,307 

                                        = 
	 $�%,#&'

�   – 261,307 

       = 0,002 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JKG = JKT – JKP = 0,024 – 0,002 =  0,022 
 
Tabel ANOVA 

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

Perlakuan 3 0,002 0,001 0,4376 3,49 5,95 

Galat 12 0,021 0,002   

Total 15 0,023         

Keterangan :F hitung < F tabel 5 % , maka perlakuan tidak 
memberikan perbedaan yang nyata terhadap 
nilai pH es krim yoghurt (P≥0,05).  
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Lampiran 6. Data dan analisis statistika kadar air es krim 
yoghurt  

Perlakuan Ulangan 
Jumlah 

Rata-Rata ± 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 64,104 64,225 64,126 64,193 256,648 64,162±0,057 

P1 63,890 63,809 63,777 63,723 255,198 63,800±0,070 

P2 60,359 60,369 60,260 60,319 241,306 60,327±0,050 

P3 58,683 58,595 58,616 58,712 234,605 58,651±0,055 

Total 247,035 246,998 246,778 246,947 987,757 246,939±0,232 
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
�∑���	� ∑���	 
���

�

	�	�     = 
('),)%)�
�	�	�   = 60979,006       

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = ∑���	

 ∑���	
� Yij 2 – FK= (64,1042 +…,+ 58,7122) – 

60979,006       
      = 61065,631 – 60979,006      
      = 86,625 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   
∑���	� �∑���		 ����

�

	� � 	�� = 
�#%�,��'�	!⋯,,!	#&�,�$%��	

�  – 

60979,006 

                                        = 
	#��#�#,&%(

�   – 60979,006       

       = 86,584 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JKG = JKT – JKP = 86,625 – 86,584= 0,041 
 
Tabel ANOVA 

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

Perlakuan 3 86,584 28,861 8465,637 3,49 5,95 

Galat 12  0,041 0,003   

Total 15 86,625         

Keterangan :F hitung > F tabel 1 % , maka perlakuan 
memberikan perbedaan yang sangat nyata 
terhadap uji kadar air es krim yoghurt (P<0,01),  

Uji Jarak Berganda Duncan: 

UJBD 1% 2 = R,*�+	,-.-//1 

  = 4,320,	*0,003/3 
 = 0,145 
 
Keterangan:  R(3; 12; 0,01) 

3       = jumlah perlakuan – 1 
12    = db galat 
0,01 = taraf beda nyata 
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TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3, 12, 0,01) 4,320 4,550 4,680 

NILAI UJBD 1% 0,145 0,153 0,157 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 58,651  a 
P2 60,327     b 
P1 63,800        c 
P0 64,162          d 
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Lampiran 7. Data dan analisis statistika kadar serat kasar 
es krim yoghurt  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-Rata ± 
SD 

U1 U2 U3 U4 
P0 2,125 2,920 2,312 2,203 9,560 2,390±0,362  

P1 2,392 2,461 3,618 2,406 9,877 2,469±0,104  

P2 3,835 2,594 2,401 2,997 11,827 2,957±0,636  

P3 3.467 3,549 3,267 3,294 13,577 3,394±0,136  

Total 11,819 11,524 10,598 10,900 44,841 11,210±1,237  
 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
�∑���	� ∑���	 
���

�

	�	�     = 
�','� �
�	�	�   = 125,670    

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = ∑���	

 ∑���	
� Yij 2 – FK= (2,1252 +…,+ 3,2942) – 125,670    

      = 129,984 – 125,670    
      = 4,314 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   
∑���	� �∑���		 ����

�

	� � 	�� = 
�(,%�$�	!⋯,,!	 &,%))��	

�  – 125,670    

                                        = 
	% &, �#

�   – 125,670         

       = 128,290 – 125,670    

       = 2,621 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JKG = JKT – JKP = 4,314 – 2,621 =  1,693 
 
Tabel ANOVA 

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

Perlakuan 3 2,621 0,874 6,191 3,490 5,950 

Galat 12 1,693 0,141   

Total 15 4,314         

Keterangan : F hitung > F tabel 1 % , maka perlakuan 
memberikan perbedaan yang nyata terhadap 
kadar serat kasar es krim yoghurt (P≤0,01). 

Uji Jarak Berganda Duncan: 

UJBD 1% 2 = R,*�+	,-.-//1 

  = 4,320,	*0,003/3 
 = 0,145 
 
Keterangan:  R(3; 12; 0,01) 

3       = jumlah perlakuan – 1 
12    = db galat 
0,01 = taraf beda nyata 
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TABEL NILAI KRITIS UJBD 1% 

P 2 3 4 

R(3, 12, 0,01) 4,320 4,550 4,680 

NILAI UJBD 1% 0,145 0,153 0,157 
 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P0 2,390  A 
P1 2,469  A 
P2 2,957     B 
P3 3,394        C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Lampiran 8.  Data dan analisis statistika total Bakteri 
Asam Laktat (BAL) es krim yoghurt  

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-Rata ± 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P0 3,908 3,079 6,230 6,462 19,681 4,920±1,684 

P1 3,301 4,176 5,996 5,954 19,427 4,857±1,340 

P2 3,431 3,146 6,204 6,079 18,861 4,715±1,652 

P3 2,176 3,643 6,362 6,322 18,503 4,626±2,070 

Total 12,817 14,045 24,792 24,818 76,472 19,118±6,746 

 

Faktor Koreksi (FK) 

FK =   
�∑���	� ∑���	 
���

�

	�	�     = 
)�,�) '�
�	�	�   = 365,496       

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
JKT = ∑���	

 ∑���	
� Yij 2 – FK= (3,9082 +…,+ 6,3222) – 365,496       

      = 400,648 – 365,496       
      = 35,152 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP =   
∑���	� �∑���		 ����

�

	� � 	�� = 
� (,�' �	!⋯,,!	 ',%$&��	

�  – 365,496      

                                        = 
	 ��#,'�$

�   – 365,496       

       = 0,214 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 
 
JKG = JKT – JKP = 35,152 – 0,214 =  34,938 
 
Tabel ANOVA 

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

Perlakuan 3    0,214 0,071 0,024 3,49 5,95 

Galat 12  34,938 2,912   

Total 15 35,152         

Keterangan :F hitung < F tabel 5 % , maka perlakuan tidak 
memberikan perbedaan yang nyata terhadap 
total Bakteri Asam Laktat (BAL) es krim 
yoghurt (P≥0,05).  
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