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ABSTRACT 

 

The purpose of the research was determine to the 
best concentration of gembili starch on yoghurt drink in terms 

of total solid, viscocity, protein and organoleptic. Materials 

used in the research were plant fresh milk, yoghurt starter, 

gembili starch, water and sugar. The method that used in the 

research was an experimental laboratory using Completely 

Randomized design with four the treatments (0%, 1%, 2% and 

3%) and four replications. Data was analyzed by Analysis of 

Variance (ANOVA) and continued by Duncan’s Multiple 

Range Test. The result of the research showed that 

concentration of gembili starch gave high significantly effect 

(P<0.01) on total solid, viscosity and organoleptic (tasted), but 

didn’t signifantly difference effect (P>0.05) on protein, smell, 

colour and texture. The result showed that the addition of 0% 

gembili starch was the best for making yoghurt drink as the 

lowest value on total solid was 1.1051 and viscocity was 9cP. 

The addition of 3% gembili starch was the best for making 

yoghurt drink as the higest value on protein was 1.040 and 

organoleptic (smell is 3.25, the colour is 3.55, is texture 3.35 

mailto:Rachmaddani9@gmail.com
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and tasted is 3.25). Suggestion of the research was needed used 

more 3% gembili starch and using special pack for sterilized. 

 

Keywords: Yoghurt, Drink, Sterilized and Gembili 
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RINGKASAN 

 

Penelitian dilaksanakan di Rumah yoghurt Kota Batu, 

Laboratorium Fisiko Kimia Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya pada uji organoleptik. 

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 

Desember sampai dengan 1 Januari. Pengujian bobot jenis 

dilakukan di Fakultas MIPA jurusan Kimia Universitas 

Brawijaya, Malang. Analisa viskositas dan kadar protein 

dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

penambahan pati ubi gembili dengan konsentrasi berbeda dan 

tingkat penambahan konsentrasi pati ubi gembili yang tepat 

dalam pembuatan yoghurt sterilisasi berdasarkan viskositas, 

bobot jenis, kadar protein dan organoleptik. Kegunaan 

penelitian sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan 

lebih lanjut dalam penggunaan pati umbi gembili pada 

pembuatan yoghurt drink. 
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Materi penelitian adalah yoghurt drink yang terbuat dari 

susu segar yang diinokulasikan dengan starter dan pati gembili 

sebagai stabilizier yang dibuat dirumah yoghurt Desa Junrejo, 

Kecamatan Batu, Kota Batu. Metode penelitian adalah 

percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 

empat perlakuan dan empat ulangan. Adapun perlakuan 

tersebut adalah penambahan pati gembili dengan konsentrasi 

penambahan 0% (P0), konsentrasi penambahan 1% (P1), 

konsentrasi penambahan 2% (P) dan konsentrasi penambahan 

3% (P3) lalu disterilisasi di autoclave. Variabel yang diukur 

adalah viskositas, bobot jenis, kadar protein dan organoleptik. 

Data dianalisis dengan analisis ragam dan dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

konsentrasi pati gembili yang digunakan memberikan pengaruh 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bobot jenis dan 

viskositas. Rata-rata pada perlakuan P0, P1, P2 dan P3 masing-

masing untuk bobot jenis 1,1051, 1,1079, 1,1081, 1,1091 untuk 

viskositas 9cP, 20,75cP, 29cP, 32,75cP. Hasil tersebut sangat 

erat hubungannya, bahwa seiring penambahan pati gembili 

akan menambah total padatan dalam yoghurt yang 

mengakibatkan bobot jenis dan viskositas akan mengalami 

peningkatan. Penggunaan pati gembili tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap kadar protein dan organoleptik 

(aroma, warna, rasa dan kekentalan). Masing-masing untuk 

kadar protein 1,03, 0,98, 0,97, 1,04 diduga tidak meningkatnya 

kadar protein disebabkan karena inulin pada pati gembili 

merupakan oligosakarida, salah satu jenis karbohidrat yang 

termasuk fruktan dimana berdasarkan struktur kimianya inulin 

pada pati gembili tidak mempunyai kadar protein untuk 
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organoleptik nilai rata-rata aroma 3,00-3,25, warna 3,35-3,55, 

rasa 3,00-3,25 dan kekentalan 3,00-3,35.  

Kesimpulan hasil penelitian adalah penggunaan pati 

umbi gembili sampai dengan persentase 3% meningkatkan nilai 

bobot jenis, viskositas yang sangat nyata, menunurunkan nilai 

kadar protein serta nilai organoleptik yang tidak berbeda nyata. 

Perlakuan terbaik pada penambahan pati gembili penggunaan 

pati gembili 3% (P3) dalam pembuatan yoghurt drink 

merupakan perlakuan terbaik untuk variabel kadar protein dan 

organoleptik, sedangkan tanpa penambahan pati gembili (P0) 

dalam pembuatan yoghurt drink merupakan perlakuan terbaik 

untuk variabel bobot jenis dan viskositas, dimana masing-

masing untuk bobot jenis mempunyai nilai 1,1051 dan 

viskositas 9cP. Saran yang dapat diberikan adalah pada 

pembuatan pati perlu dilakukan modifikasi untuk 

memaksimalkan kerja pati dan lama simpan yoghurt ditinjau 

dari variabel yang digunakan sehingga dapat memperoleh hasil 

secara maksimal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan alami dengan nilai 

nutrisi yang lengkap. Hampir semua zat yang dibutuhkan oleh 

tubuh kita terdapat dalam susu. Susunan nilai gizi yang 

sempurna ini merupakan medium yang sangat baik bagi 

pertumbuhan organisme, sehingga susu mudah terkontaminasi 

serta mudah sekali busuk. Usaha untuk meningkatkan nilai guna 

dan manfaatnya dengan cara mengolahnya menjadi produk lain 

yang dapat dikomersilkan. 

Kerusakan pada susu disebabkan oleh mikroorganisme 

yang akan mengakibatkan pertumbuhan dan aktivitas mikroba 

terutama bakteri, ragi, dan kapang. Beberapa mikroba dapat 

membentuk lendir, gas, busa, warna yang menyimpang, asam, 

racun dan lain-lain. Fermentasi oleh bakteri ini akan 

menyebabkan aroma susu menjadi berubah dan tidak disukai 

oleh konsumen. Meminimalkan kontaminasi oleh 

mikroorganisme dan menghambat pertumbuhan bakteri pada 

susu agar dapat disimpan lebih lama maka penanganan sesudah 

pemerahan hendaknya menjadi perhatian utama peternak. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah 

kerusakan pada susu adalah dengan cara pemanasan 

(pasteurisasi) baik dengan suhu tinggi maupun suhu rendah 

yang dapat diterapkan pada peternak. Pemanasan ini diharapkan 

akan dapat membunuh bakteri patogen yang membahayakan 

kesehatan manusia dan meminimalisasi perkembangan bakteri 

lain, baik selama pemanasan maupun pada saat penyimpanan. 
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Khususnya ada penanganan lebih lanjut seperti menjadikan 

yoghurt. 

Yoghurt terbuat dari susu sapi segar atau produk susu 

olahan, bakteri starter, pemberi cita rasa dan penambahan susu 

skim sebagai pengental. Bakteri yang digunakan dalam 

pembuatan yoghurt adalah kelompok Bakteri Asam Laktat 

(BAL) yaitu Streptococcus salivarus subsp. thermophilus dan 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus sebagai starter 

dalam pembuatan yoghurt, serta Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus casei dan Bifidobacterium sebagai bakteri 

probiotik (De Vuyst, 2000). 

Selama ini penggunaan penstabil dalam yoghurt masih 

banyak menggunakan bahan yang komersil seperti gelatin sapi, 

gelatin babi, CMC (Carboxyl Methyl Cellulosa), gum. Ubi 

gembili mengandung inulin yang dapat memperlembut tekstur 

karena terdapat mikrokistal. Pada proses pembuatan yoghurt,  

digunakan bahan penstabil (stabilizier) untuk memperlembut 

atau memperlunak tekstur, membuat struktur gel dan mencegah 

terbentuknya wheying off, yaitu pemisahan cairan bening dari 

masa yoghurt di dalam kemasan selama penyimpanan (Dody, 

2005). 

 Penstabil yang biasanya digunakan adalah gelatin, 

CMC (carboxyl methyl cellulosa), pektin dan karagenan dengan 

konsentrasi 0,5 sampai 0,7%. Cole (2001) menyatakan bahwa 

penggunaan pati sagu sebagai bahan penstabil yoghurt 

dikarenakan kandungan amilopektin yang tinggi. Granula pati 

sagu mempunyai daya ikat air sehingga protein mampu 

mengikat air pada kondisi asam yang berakibat meningkatnya 

viskositas dan menurunnya sineresis serta terbentuk gel. 

Penstabil pati gembili berfungsi sebagai pengental dan pengikat 
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lemak, sehingga diharapkan yoghurt yang dibuat dari susu sapi 

mempunyai viskositas tinggi dan kadar protein tinggi. 

Di Indonesia banyak tanaman yang mengandung pati 

terutama umbi-umbian penghasil pati seperti umbi ganyong, ubi 

kelapa (uwi), suweg, gembili, dan sebagainya. Umbi termasuk 

pangan lokal yang tidak hanya digunakan sebagai sumber 

pangan alternatif, tetapi diketahui memiliki kandungan inulin 

yang cukup tinggi. Inulin yang digunakan dalam penelitian ini 

berasal dari umbi jenis gembili yang menurut penelitian 

Richana dkk (2004) merupakan umbi yang memiliki kandungan 

inulin dan serat tertinggi yaitu sebesar 14,629% (bk) dan 

6,386%. 

Ishak et al. (2006) Inulin adalah salah satu jenis 

karbohidrat yang mengandung serat dan tergolong sebagai 

prebiotik. Secara alami, inulin dapat ditemukan pada berbagai 

buah-buahan dan sayuran, seperti bawang, pisang, bawang 

putih, gandum, dan sebagainya. Inulin juga merupakan salah 

satu jenis fruktan atau jenis karbohidrat fruktosa yang dikenal 

juga sebagai ‘gula buah’ yang memiliki banyak manfaat dalam 

menjaga kesehatan saluran cerna, menjaga daya tahan tubuh 

dan dapat memeperbaiki sifat fisika dan sensori. 

Penambahan inulin pada pembuatan set yoghurt selain 

berfungsi sebagai bahan penstabil juga sebagai prebiotik. Inulin 

menaikkan level Bifidobacteria. Bakteri ini mencerna inulin 

menghasilkan asam lemak berantai pendek, seperti asam asetat, 

asam propionat dan asam butirat, sehingga akan berpengaruh 

pada peningkatan kadar protein. Kombinasi prebiotik dan 

probiotik mempunyai efek sinergistik karena penambahan 

prebiotik dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri yang 

bermanfaat dalam usus (Minda,  2009).  
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Gembili (Dioscorea esculenta L) atau lesser yam 

merupakan jenis umbi yang tumbuh merambat dengan daun 

berwarna hijau dan batang agak berduri. Umbinya menyerupai 

ubi jalar dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa, 

berwarna cokelat muda (Indah, 2011).  

Tanaman ini banyak ditanam di daerah pedesaan dan 

biasanya digunakan sebagai bahan pangan pengganti beras, 

makanan selingan bahkan hanya dibiarkan saja tumbuh. Sejauh 

ini pengolahan umbi gembili hanya dilakukan dengan cara 

direbus, dikukus ataupun digoreng. Penelitian sebelumnya telah 

diketahui bahwa dalam gembili terdapat sumber prebiotik 

berupa inulin yang bisa dimanfaatkan dalam pembuatan 

minuman fermentasi. Disadari bahwa dalam pembuatan 

yoghurt drink akan menimbulkan permasalahan terutama 

karakter sensoris, kadar protein, bobot jenis, viskositas, serta 

organoleptik. 

Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan yoghurt 

adalah daya penerimaan konsumen dan kualitas mutu yoghurt 

yang baik dengan viskositas yang tidak terlalu kental maupun 

encer, dan tekstur yang halus (Prabandari, 2011).  

Mempertimbangkan hal-hal tersebut, dimana pemanfaatan 

produk olahan susu menjadi yoghurt memiliki banyak manfaat 

dan pentingnya kualitas serta daya penerimaan konsumen 

terhadap yoghurt maka perlu diupayakan penelitian tentang 

pengaruh penambahan bahan penstabil menggunakan pati ubi 

gembili yang mengandung inulin terhadap karakteristik bobot 

jenis, viskositas, kadar protein,  serta organoleptik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian adalah : 

1. Bagaimana pengaruh penambahan penstabil ubi gembili 

pada pembuatan yoghurt drink terhadap bobot jenis, 

viskositas, kadar protein dan organoleptik? 

2. Berapa tingkat pemberian penstabil pati umbi gembili yang 

tepat untuk menghasilkan yoghurt drink berkualitas 

optimum ditinjau dari bobot jenis, viskositas, kadar protein 

dan organoleptik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan pati ubi gembili dengan 

konsentrasi berbeda dalam pembuatan yoghurt sterilisasi 

berdasarkan bobot jenis, viskositas, kadar protein dan 

organoleptik. 

2. Mengetahui tingkat penambahan pati ubi gembili yang tepat 

dalam pembuatan yoghurt sterilisasi berdasarkan bobot 

jenis, viskositas,  kadar protein dan organoleptik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan lebih 

lanjut dalam penggunaan pati umbi gembili pada pembuatan 

yoghurt drink. 

2. Sebagai sarana pembangunan ilmu pengetahuan dan sumber 

informasi penelitian untuk semua pihak yang terkait 
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1.5 Kerangka Pikir 

Penelitian sebelumnya Boban et al. (2014) menyatakan 

bahwa gembili (dioscerea esculenta L) 

mengandung glukomanan yang dapat berpotensi pada bidang 

industri pangan maupun kesehatan. Makanan yang 

mengandung glukomanan tinggi dapat memperbaiki 

kontrol glikemik dan profil lemak. Dalam bidang pangan 

glukomanan dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

makanan sebagai bahan pengetal  dan penstabil. Dari uraian 

tersebut maka inovasi yang dapat dilakukan adalah dengan 

penambahan pati ubi gembili yang mengandung inulin sebagai 

penstabil dalam pembuatan yoghurt. Semakin tinggi 

konsentrasi substitusi inulin gembili, tekstur es krim semakin 

padat. Inulin memiliki gugus hidroksil yang berperan dalam 

penyerapan air. Semakin tinggi molekul air yang terperangkap 

dalam struktur gel menyebabkan viskositasnya semakin tinggi. 

Semakin tinggi viskositasnya maka tingkat kekentalannya 

semakin tinggi. 

Inulin dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri 

probiotik antara lain: bifidobacterium adolesentis, 

bifidobacterium breve, bifidobacterium longum, lactobacilllus 

plantarum, lactobacilllus rhamnosus, lactobacilllus reuteri, 

lactobacilllus delbruechi dan dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri yang merugikan kesehatan seperti E. coli dan clostridi 

(Karunia, 2010) 

Zulaidah (2010) menyatakan bahwa pati tersusun 

paling sedikit oleh 3 komponen yaitu amilosa, amilopektin dan 

material seperti protein dan lemak. Proses pengolahan aseptis 

adalah kombinasi proses untuk sterilisasi, dimana produk yang 

sudah steril dikemas dalam kemasan yang steril dalam suatu 

ruangan yang steril sehingga dihasilkan produk akhir yang steril 
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dalam suatu ruangan yang steril sehingga dihasilkan produk 

akhir yang steril. Proses aseptis ini banyak diaplikasikan untuk 

proses pengolahan dan pengawetan produk pangan cair seprti 

sari buah, telur cair, santan dan susu. 

Semakin tinggi konsentrasi penstabil maka semakin 

tinggi total padatan terlarut, viskositas, stabilitas, pH dan 

aktivitas antioksidan, Sedangkan kadar vitamin C semakin 

meningkat ketika konsentrasi gelatin semakin tinggi, tetapi 

semakin menurun ketika konsentrasi kitosan dinaikkan 

(Farikha, 2012). Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang sebanyak 6% menaikan kadar protein yoghurt set dan 

menurunkan nilai pH (Sari, 2015) 

 

 

 

  



 

8 

 

Kerangka Pikir 

 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir 

Yoghurt drink 

sterilisasi 

Penambahan air diduga 

akan menurunkan 

viskositas yoghurt 

Total padatan pada 

yoghurt masih rendah  

Viskositas rendah dan 

membentuk gel 

Akan mengakibatkan 

Sineresis tinggi 

Gembili mengandung inulin 14% dan glukomanan Boban et 

al. (2014) bisa digunakan  penstabil dan sumber prebiotik 

(Karunia, 2010) Penambahan pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang sebanyak 6% menaikan kadar protein yoghurt set dan 

menurunkan nilai pH (Sari, 2015) 

Kualitas yoghurt drink meningkat ditinjau dari 

bobot jenis, viskositas, kadar protein dan 

organoleptik 

Pati bahan penstabil 



 

9 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan pati gembili pada pembuatan yoghurt 

drink yang disterilisasi diduga dapat meningkatkan bobot jenis, 

viskositas, kadar protein dan organoleptik. 
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BAB II 

  TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt 

Menurut salah satu definisi resmi  Widodo (2002), 

yoghurt adalah sejenis produk susu terkoagulasi, diperoleh dari 

fermentasi asam laktat tertentu melalui aktivitas Lactobacillus 

delbrueckii var. bulgaricus dan Streptococcus salivarius var. 

thermophilus, dimana mikroorganisme dalam produk akhir 

harus hidup-aktif dan berlimpah. Fermentasi susu menjadi 

yogurt terdapat lima bakteri yang dapat digunakan, yaitu 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, 

Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus. Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus merupakan dua bakteri yang biasa 

digunakan untuk pembuatan yoghurt. Sementara dua bakteri 

yang pertama merupakan bakteri menguntungkan makhluk 

hidup yang secara alamiah terdapat pada usus manusia, hidup 

berdampingan dan saling membantu dengan makhluk hidup. 

Tarwotjo (1998) Yoghurt adalah susu yang diasamkan atau 

difermentasikan, yaitu dengan menumbuhkan bakteri tertentu. 

Yoghurt berbentuk kental (seperti custard), rasanya asam dan 

sifatnya mudah dicerna. Dapat dibuat dari susu penuh atau susu 

skim. Secara sederhana yoghurt dapat dibuat dari susu cair yang 

dicampur dengan yoghurt yang sudah jadi (biang). Misalnya, 

untuk satu gelas susu cair ditambah dengan sekitar satu sendok 

yoghurt, lalu biarkan dalam tempat yang tertutup dengan 

temperatur sekitar 500 ºC. Setelah 6-12 jam yoghurt siap untuk 
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diminum. Dapat ditambah dengan gula atau sirup atau aroma 

yang lain sesuai dengan selera.  

Bakteri yoghurt membutuhkan kondisi pertumbuhan 

yang cocok terutama suhu yang tepat. Umumnya bakteri 

tumbuh baik pada keadaan hangat. Bakteri yoghurt S. 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus paling cepat tumbuh 

di sekitar suhu 40–44°C (bergantung pada galurnya). Suhu 

terlalu rendah bakteri "kedinginan" dan berkembang biak 

lambat atau tidak sama sekali. Sementara jika suhu terlampau 

panas bakteri tidak hanya kepanasan tetapi juga bisa rusak dan 

mati. Bahaya lain, yaitu merajalelanya mikroba berbeda yang 

kondisi optimumnya di suhu lebih tinggi atau rendah,karena 

lebih cepat berkembang biak di suhu tersebut, jumlah mikroba 

penyusup tadi dapat menyusul bahkan menyisihkan bakteri 

yoghurt semula. Pembuatan yoghurt rata-rata penggunaan 

starter adalah 2-5% yang akan menghasilkan kadar asam laktat 

0,92%-1,117%. Penggunaan starter berlebih maka akan 

memproduksi asam laktat yang sehingga rasa yoghurt yang 

dihasilkan akan sangat asam, tetapi jika penggunaan starter 

terlalu sedikit maka dapat menyebabakan rasa dan aroma yang 

kurang lezat serta tidak terjadi penggumpalan (Prabandari, 

2011). 
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Tabel 1. Syarat Mutu Yoghurt 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan 

1.1 .. Kenampakan 
1.2 .. Bau 

1.3 .. Rasa 

1.4 .. Konsistensi  

  

Cairan kental semi padat 

Normal / khas 

Asam / khas 

Stabil 

2 Lemak % b/b Max 3,8  
3 Bahan kering tanpa lemak % b/b Min 8,2  

4 Protein % b/b Min 3,5 

5 Abu % b/b Max 1 
6 Jumlah asam % b/b 0,5 – 2 

7 Cemaran / Logam 

7.1 Timbal (Pb) 

7.2 Tembaga (Cu) 

7.3 Timah (Sn) 

7.4 Raksa (Hg) 

7.5 Arsen (As) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Max 03 

Max 20 

Max 40 

Max 0,03 

Max 0,1 

8 Cemaran Mikrobiologi 

8.1 Bakteri 

Koliform 

8.2 Escheria coli 
8.3 TPC (Total 

Plate Count) 

8.4 Salmonella 

 

cfu/gr 

cfu/gr 

juta/ml 

 

Max 10 

<3 

10-30 

Negative 

Sumber : SNI 01.2981-1992 

2.2 Stabilizier 

Yoghurt hendaknya memiliki karakteristik yang baik, 

tingkat kekentalan yang tidak berubah atau stabil, kenampakan 

berupa cairan kental semi padat, konsistensi homogen, rasa dan 

aroma yang khas atau asam (Prabandari, 2011). Penggunaan 

bahan penstabil dalam yoghurt adalah untuk memperlembut 

atau memperlunak tekstur, membuat struktur gel dan mencegah 
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dan mengurangi sinergis (keluarnya cairan) pada yoghurt 

sehingga yoghurt dapat lebih tahan lama. Bahan penstabil yang 

sesuai untuk yoghurt adalah bila bahan tersebut tidak 

mengeluarkan flavor lain, efektif pada pH rendah dan dapat 

terdispersi dengan baik (Koswara, 2009). 

Ago dkk (2010) bahan penstabil merupakan senyawa 

hidrolifik yang efektif untuk mengikat air sehingga dapat 

menghaluskan tekstur, meningkatkan kekentalan, namun tidak 

berpengaruh terhadap titik beku. Senyawa ini berfungsi untuk 

mencegah pembentukan kristal-kristal selai yang kasar, 

menghasilkan produk yang seragam serta daya tahan yang baik 

terhadap proses pelelehan. Jenis-jenis zat penstabil adalah agar, 

pektin, karagenan, CMC (Carboxy Methyl Cellulosa). Kuntarso 

(2007) sineresis adalah proses terbentuknya cairan berwarna 

kekuningan pada permukaan yogurt atau dikenal juga dengan 

whey. Penambahan bahan penstabil kedalam minuman yogurt 

perlu dilakukan agar tidak terjadi sineresis. Bahan penstabil 

seringkali dihubungkan dengan senyawa hidrokoloid. Peranan 

penstabil dalam yogurt berfungsi untuk mengikat air dan 

meningkatkan viskositas. Molekul-molekul dari bahan-bahan 

penstabil mampu membentuk jaringan dengan unsur pokok 

dalam susu sehingga menghasilkan grup negatif yang 

terkonsentrasi pada daerah interfasial. Mekanisme pengikatan 

air oleh bahan penstabil dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) 

Bahan penstabil mengikat sebagian air yang sudah mengalami 

hidrasi; (2) Bahan penstabil bereaksi dengan unsur dalam susu 

(terutama protein) untuk meningkatkan hidrasi air dan (3) 

Menstabilkan molekul protein untuk membentuk jaringan yang 

akan memperlambat gerakan bebas dari air. 
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2.3 Inulin 

Inulin adalah salah satu karbohidrat yang berfungsi 

sebagai prebiotik yang efektif, yaitu didefinisikan sebagai 

komponen pangan yang tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim 

pencernaan sehingga mencapai usus besar tanpa mengalami 

perubahan struktur dan dapat menstimulasi secara selektif 

pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang menguntungkan di 

dalam saluran pencernaan (Karunia, 2010). Inulin dapat 

meningkatkan pertumbuhan bakteri probiotik antara lain: 

Bifidobacterium adolesentis, Bifidobacterium infantis, 

Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, 

Lactobacillus delbruechii dan dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri yang merugikan kesehatan seperti E.coli dan Clostridi. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan 

sebelumnya terhadap kadar inulin dari sepuluh varietas umbi 

uwi yakni D. alata (uwi putih), D. pinthaphylla (uwi putih 

besar), D. hispida (gadung), D. alata (uwi kuning kulit ungu), 

D. alata (uwi ungu), D. esculenta (gembili), D. alata (uwi 

kuning), D. villosa (uwi putih kulit kuning), D. bulbifera 

(gembolo), D. rotundata (uwi kuning kulit coklat) yang 

diperoleh dari daerah Surabaya, Pacet, Malang dan Nganjuk 

sehingga didapat satu varietas uwi yang memiliki kadar inulin 

tertinggi yang akan digunakan pada pembuatan inulin bubuk 

ini, yaitu uwi jenis Dioscorea esculenta atau gembili dengan 

kadar inulin pada umbi segar sebesar 14,629% (bk) (Istianah, 

2010) 

Inulin banyak digunakan secara luas di industri pangan 

yaitu sebagai salah satu komponen produk-produk rendah 

lemak. Inulin termasuk karbohidrat dengan panjang rantai 2-60 

unit. Inulin rantai panjang (22-60 unit) bersifat kurang larut dan 
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lebih kental sehingga dapat digunakan sebagai pengganti 

lemak. Daya ikatnya terhadap air dapat membantu 

memodifikasi tekstur pada es krim. Inulin membentuk 

mikrokristal apabila dilarutkan dengan air atau susu. 

Mikrokristal ini tidak dapat dirasakan mulut, tetapi dapat 

mempengaruhi pembentukan tekstur yang halus dan creamy, 

serta terasa seperti lemak saat dikunyah di mulut. Inulin 

merupakan salah satu komponen bahan pangan yang banyak 

dimanfaatkan sebagai pangan fungsional karena memiliki 

kandungan serat yang tinggi. Inulin bersifat prebiotik dimana 

inulin tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim pencernaan, tetapi 

di dalam usus besar inulin akan terfermentasi oleh bakteri 

bifidobacterium yang banyak memberikan manfaat kesehatan 

pada tubuh. Inulin sering digunakan dalam bidang medis dan 

farmasi karena dapat mengurangi resiko kanker usus besar dan 

menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Inulin 

diketahui dapat membantu memetabolisme lemak sehingga 

mempengaruhi penurunan kolesterol dan trigliserida (Dewanti, 

2013). Produksi inulin secara luas biasanya dari tanaman 

chicory (Chicoryum intybus) yang tidak tumbuh di Indonesia. 

Dari banyak tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dan 

mengandung kandungan inulin yang tinggi yaitu gembili 

(Dioscorea esculenta L) atau lesser yam (Harmayani, dkk., 

2011). 

Inulin merupakan polisakarida, termasuk karbohidrat 

yang disebut fruktan dan merupakan polimer yang mengandung 

gugus fruktosa dengan ikatan β-2-1 fruktofuransida. Inulin 

merupakan bentuk serat yang dapat dilarutkan, tidak dapat 

dicerna oleh enzim-enzim pencernaan karena enzim-enzim 

tersebut spesifik menghidrolisis ikatan α tetapi tidak mampu 

menghidrolisi ikatan β pada inulin sehingga saat mencapai usus 



 

17 

 

besar inulin tidakmengalami perubahan struktur. Inulin akan 

terfermentasi akibat aktivitas mikroflora yaitu bifidobakterium 

yang terdapat di usus besar sehingga inulin bersifat prebiotik. 

Semakin tinggi konsentrasi substitusi inulin gembili, tekstur es 

krim semakin padat. Inulin memiliki gugus hidroksil yang 

berperan dalam penyerapan air. Kemampuan inulin menyerap 

air berkaitan dengan kemampuannya membentuk gel, semakin 

tinggi molekul air yang terperangkap dalam struktur gel 

menyebabkan viskositasnya semakin tinggi. Semakin tinggi 

viskositasnya maka tingkat kekentalannya semakin tinggi. 

Inulin dapat larut dalam air namun tidak dapat dicerna oleh 

enzim dalam sistem pencernaan mamalia. Beberapa jenis 

Bifidobakteria dapat memanfaatkan inulin sebagai sumber 

energi karena menghasilkan enzim inulinase ekstraseluler yang 

dapat menghidrolisis ikatan -(2- 1)-D-fruktosa menjadi fruktosa 

(Robertfroid, 2005). 

2.4 Ubi Gembili 

Gembili (Dioscorea esculenta L.) merupakan umbi dari 

keluarga Dioscoreacea. Kelompok Dioscoreaceae yang ada di 

Indonesia meliputi Dioscorea alata, Dioscorea hispida, 

Dioscorea pentaphylla dan Dioscorea bulbilfera. Keluarga 

Dioscoreacea mempunyai keunggulan dapat tumbuh di bawah 

tegakan hutan tetapi sampai saat ini masih merupakan tanaman 

subsiten, yaitu bukan tanaman pokok yang dibudidayakan, 

karena pemanfaatannya masih terbatas. Keunggulan  dari 

kelompok dioscorea adalah mengandung senyawa bioaktif atau 

senyawa fungsional, selain komponen yang berperan sebagai 

bahan pangan (Prabowo dkk., 2014) 

Gembili merupakan jenis tumbuhan yang berbuah di 

bawah tanah. Jenis umbi ini tumbuh merambat dan dapat 
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mencapai tinggi antara 3-5 m dengan daun berwarna hijau dan 

batang berduri di sekitar umbi serta terdapat duri berwarna 

hitam. Umbi gembili menyerupai ubi jalar dengan ukuran 

sebesar kepalan tangan orang dewasa, berwarna coklat muda 

dan berkulit tipis. Umbi tersebut berwarna putih bersih dengan 

tekstur menyerupai ubi jalar dan rasa yang khas. Kulit kupasan 

umbi dan umbi hasil buangan atau sisa juga dapat digunakan 

sebagai pakan ternak atau bahkan cadangan makanan saat 

terjadi paceklik. Umbi tanaman gembili umumnya digunakan 

sebagai sumber karbohidrat setelah dimasak atau dibakar. Umbi 

tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran 

sayuran setelah dimasak, direbus atau digoreng dan dijadikan 

makanan pokok pengganti beras.  

Pengupasan umbi gembili dan pengeringan yang 

dilakukan saat ekstraksi menyebabkan inulin umbi gembili 

yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan. Umbi gembili 

yang dikupas mengalami reaksi pencoklatan (browning) 

enzimatik, hal ini disebabkan karena aktivitas oksidase seperti 

fenolase atau polifenolase yang akan mengkatalis reaksi 

oksidasi senyawa fenol menjadi quinon. Pengeringan akan 

menyebabkan reaksi browning non enzimatis, yaitu reaksi 

maillard antara gula pereduksi dengan asam amino pada bahan 

makanan yang mengalami proses pemanasan (Dewanti, 2013). 

Gembili kemungkinan lebih baik untuk produk cake atau 

rerotian lainnya, karena viskositas puncak rendah dan kadar 

protein tinggi. Viskositas balik mencerminkan kemampuan 

asosiasi atau retrogradasi molekul pati pada proses 

pendinginan. Fenomena ini biasa terjadi karena pada waktu 

gelatinisasi granula pati tidak mengembang secara maksimal, 

akibatnya energi untuk memutuskan ikatan hidrogen 

intermolekul kurang. Ketika pendinginan terjadi, amilosa dapat 
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bergabung dengan cepat membentuk kristal yang tidak larut. 

Viskositas balik yang tinggi tidak diharapkan untuk produk kue, 

cake, maupun untuk rerotian, karena menyebabkan kekerasan 

sesudah produk dingin. Namun sebagai bahan pengisi dan 

pengental justru lebih baik, karena akan menghasilkan produk 

yang lebih stabil (Rusmiati dkk., 2008) 

 

2.5 Kualitas Yoghurt 

2.5.1 Kualitas Fisik Yoghurt 

2.5.1.1 Organoleptik  

Organoleptik merupakan suatu cara untuk 

mengevaluasi kualitas makanan melalui panca indera manusia, 

cara ini digunakan untuk menilai kualitas makanan yang diuji 

mengguanakan salah satu organ panca indera. Uji ini dapat 

dilakukan untuk mengetahui penerimaan panelis terhadap suatu 

produk yang dihasilkan (Thalib, 2011). Uji organoleptik pada 

produk pangan memiliki arti penting karena berkaitan dengan 

penerimaan panelis terhadap produk yang dihasilkan. Produk 

yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sifat-sifat fisik dan 

kimia produk, tetapi juga tingkat penerimaan konsumen. 

Menurut Wahyuni (2012) menjelaskan bahwa pengamatan 

organoleptik dilakukan oleh 20 panelis dari berbagai tingkat 

usia, pekerjaan dan pendidikan. Pengujian tingkat kesukaan 

panelis meliputi tingkat kesukaan terhadap warna, aroma, rasa 

dan kekentalan. 

 

2.5.1.2 Warna 

Warna merupakan suatu sifat bahan yang berasal dari 

penyebaran spectrum sinar, begitu juga dengan kilap dari bahan 

yang dipengaruhi oleh sinar pantul. Warna bukan merupakan 

suatu zat, melainkan sensasi sensoris karena adanya rangsangan 
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dari seberkas radiasi yang jatuh ke indera penglihatan 

(Koswara, 2009). Widagdha dkk (2015) menyatakan bahwa 

kandungan riblovavin juga dapat menyebabkan warna yoghurt 

menjadi kekuningan. Warna kekuningan diduga karena adanya 

beta karoten pada susu. Beta karoten pada susu tampak seiring 

dengan meningkatnya viskositas dari yoghurt. Semakin lama 

waktu fermentasi konsistensi yoghurt semakin padat warna 

kekuningan semakin tampak. Jumlah beta karoten pada susu 

adalah 329.8 µg/100 ml. 

Menurut Winarno (2002), secara visual faktor warna 

tampil lebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan. 

Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak dan teksturnya sangat 

baik tidak akan diterima apabila memiliki warna yang tidak 

sedap dipandang atau memberi kesan telah. Reaksi maillard 

yang terjadi pada inulin umbi gembili menghasilkan aroma 

yang khas pada es krim perlakuan. Hal ini mengakibatkan 

penurunan tingkat penerimaan aroma es krim dengan substitusi 

inulin umbi gembili. Pembentukan aroma terjadi karena reaksi 

penguraian strecker asam α-amino. Asam α-amino bereaksi 

dengan senyawa dikarbonil yang terbentuk. Asam amino 

kemudian diubah menjadi aldehida dengan atom karbon yang 

berkurang satu. menimpang dari warna yang seharusnya.  

2.5.1.3 Aroma 

Asam ini timbul karena selama proses fermentasi 

terjadi perubahan laktosa susu menjadi asam laktat oleh bakteri 

asam laktat. Asam inilah yang menyebabkan yoghurt memiliki 

aroma khas asam. Selama inkubasi akan timbul senyawa-

senyawa asam laktat, asetaldehida, diasetil, asam asetat dan 

senyawa-senyawa yang mudah menguap yang dihasilkan oleh 

bakteri-bakteri starter. Senyawa-senyawa tersebut akan 
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memberikan cita rasa spesifik pada yoghurt (Kersani, 2011). 

Bakteri yang baik yang terdapat didalam yoghurt adalah 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Kedua bakteri tersebut mangurangi laktosa susu menjadi asam 

laktat dengan berbagai komponen aroma dan cita rasa, kedua 

bakteri ini dikenal sebagai bakteri asam laktat. Lactobacillus 

bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan 

Streptococcus thermophillus lebih berperan dalam 

pembentukan cita rasa. Cita rasa yang khas yang timbul dari 

yoghurt diakibatkan adanya asam laktat, asam 27 asetat, 

karbonil, asetaldehida, aseton, asetoin dan diasetil (Prasetyo, 

2010). 

2.5.1.4 Rasa 

Pangan merupakan gabungan dari berbagai macam rasa 

dari bahan-bahan dalam pangan tersebut. Rasa sebagai 

rangsangan yang ditimbulkan oleh bahan yang dimakan, yang 

dirasakan oleh indera pengecap atau pembau, serta rangsangan 

lainya seperti perabaan dan penerimaan derajat panas oleh 

mulut. Parameter rasa berperan dalam menentukan tingkat 

penerimaan suatu bahan pangan oleh konsumen rasa dasar, 

yaitu manis, asam asin dan pahit dapat ditekan oleh 

penambahan zat pelarut dalam air. Pengaruh zat pelarut dalam 

air terhadap rasa manis gula tergantung jenis bahan penstabil 

dan kekentalan larutan (Koswara, 2009). Menurut SNI (01-

2981-1992),  yoghurt memiliki rasa khas seperti asam, cita rasa 

khas yang timbul dari yoghurt ini diakibatkan adanya asam 

laktat, asam asetat, karbonil, asetaldehida, aseton, asetoin dan 

diasetil  
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2.5.1.5 Bobot Jenis 

Bobot jenis merupakan perbandingan relative antara 

massa jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni. Penurunan 

berat jenis sebagian besar disebabkan karena bertambahnya 

volume air akibat suhu yang meningkat, sedikit penurunan berat 

jenis dengan suhu yang meningkat juga disebabkan oleh 

perluasan dari lemak menjadi lebih besar daripada kandungan 

airnya dan penyusutan dari campuran bahan padat lainya 

(Ismanto dkk., 2013). Amatayakul dkk (2006) melaporkan 

pengaruh penggunaan kultur mikrobia dan perbedaan total 

padatan terhadap terjadinya syneresis pada yoghurt. (Andriani, 

2006) menyatakan bahwa bobot jenis: makin besar bobot jenis 

makin besar kekentalanya. Hal ini sebanding dengan penelitian 

yang dilakukan karena setiap peningkatan nilai bobot jenis juga 

diiringi pertambahan nilai viskositas yoghurt drink.  

Lemak yang padat mempunyai berat jenis yang lebih 

besar dari lemak cair, disamping adanya penguapan gas-gas 

dalam susu. Bobot jenis yoghurt rendah lemak adalah 1,08 

(FAO, 2012) Menurut Alkali et al. (2008), peningkatan 

konsentrasi stabilizier berkoresai positif dengan nilai bobot 

jenis yoghurt, dimana konsentrasi penambahan stabilizier pati 

jagung sebesar 1% memberikan nilai bobot jenis yang 

signifikan dibandinkan dengan stabilizier lainnya. Menurut 

Hamsah dkk (2015), yoghurt drink dengan penambahan tepung 

meizena dengan persentase yang berbeda 0%, 1%, 2%, 3%, 4% 

memiliki nilai bobot jenis 1,309, 1,311, 1,312, 1,314, 1,315. 

Peningkatan bobot jenis disebabkan tepung meizena berperan 

sebagai padatan yang mampu meningkatkan nilai bobot jenis. 
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2.5.1.6 Viskositas 

Viskositas merupakan sifat bahan cair yang 

memberikan peningkatan kekuatan yang menahan pergerakan 

relative lapisan yang berdekatan di dalam bahan cair. Apabila 

tekstur yoghurt yang baik tidak dapat dipenuhi maka akan 

menyebabkan penolakan dari konsumen, seperti halnya jika 

yoghurt memiliki viskositas yang rendah (Prabandari, 2011). 

Suatu larutan protein dalam air mempunyai viskositas atau 

kekentalan yang lebih besar daripada viskositas air sebagai 

pelarutnya. 

Tingkat kekentalan yoghurt akan mempengaruhi 

tekstur yoghurt yang dihasilkan dan tentunya akan 

mempengaruhi daya penerimaan konsumen terhadap produk 

(Prabandari, 2011). Yoghurt yang baik adalah yoghut yang 

memiliki kenampakan yang tidak terlalu kental maupun cair, 

dan juga memiliki kestabilan tekstur dengan tidak mengalami 

penurunan viskositas. Kadar protein yang tinggi berhubungan 

dengan kandungan kasein yang tinggi, karena kasein adalah 

komponen utama dari protein. Kasein sangat berpengaruh pada 

penggumpalan susu. Ikatan peptida dari protein kasein sangat 

labil. Kehadiran asam laktat dalam susu akibat aktivitas bakteri 

yoghurt menyebabkan terurainya ikatan peptida dan submisel 

kasein terlepas sehingga menyebabkan agregasi membentuk 

koagulan.  

Saleh (2004) menyatakan bahwa semakin lama susu 

disimpan pada suhu rendah maka globula-globula lemak 

bergerak ke permukaan dan membentuk suatu lapisan di 

permukaan air susu. Viskositas berbanding lurus dengan 

konsentrasi tetapi berbanding terbalik dengan suhu. Larutan 

suatu protein yang bentuk molekulnya panjang, mempunyai 

viskositas lebih besar daripada larutan suatu protein yang 
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berbentuk bulat. Pada titik isolistrik viskositas larutan protein 

mempunyai harga terkecil. Suhu yang tinggi kekentalan dari air 

susu akan berkurang, sedangkan pada suhu yang rendah 

kekentalan air susu akan bertambah. Michal (2010), Semua 

cairan termasuk susu mempunyai viskositas lebih besar pada 

suhu rendah dibandingkan pada suhu tinggi dan viskositas susu 

menurun ketika dipanaskan selama proses pasteurisasi. 

Umumnya, cairan yang kental mempunyai viskositas yang lebih 

besar dibandingkan cairan yang encer  

Sumardikan (2007), menyatakan bahwa viskositas 

dapat dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi larutan, berat molekul 

larutan, tekanan dan bahan pelarut. Persentase pemberian kultur 

pada yoghurt sangat menentukan nilai viskositas karena 

disebabkan oleh adanya bakteri pembentuk asam laktat. Manab 

(2007) menyatakan bahwa, gel yang terbentuk pada susu 

fermentasi adalah akibat adanya asam laktat yang dihasilkan 

oleh bakteri asam laktat. Viskositas susu dan yoghurt 

dipengaruhi oleh pH, kadar protein, jenis kultur strain, waktu 

inkubasi dan total padatan susu. Rata-rata viskositas tertinggi 

dari set yoghurt dengan penambahan kultur dan lama 

pemeraman terdapat pada P3 (3%) dengan nilai 349,89 ± 

19,586%.Viskositas sari buah yang ditambahkan gelatin lebih 

tinggi dari pada sari buah dengan penambahan kitosan. Kondisi 

ini dipengaruhi oleh sifat gelatin yang mudah terdispersi dalam 

air. Gelatin bersifat hidrofilik yang akan menyerap air pada sari 

buah sehingga terjadi pembengkakan. Air yang sebelumnya 

terdapat di luar granu 

2.5.1.7 Kadar Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat 

penting bagi tubuh karena zat ini di samping berfungsi sebagai 
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bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat pembangun 

dan pengatur (Winarno, 2002). Protein yang terdapat pada 

yoghurt merupakan jumlah total dari protein bahan dan protein 

bakteri asam laktat yang terdapat di dalamnya. Kandungan 

protein bakteri berkisar antara 60-70%. Astuti (2014) semakin 

tinggi es krim yang disubstitusi inulin, maka kadar protein 

semakin menurun karena whey yang terkandung dalam 

whipped cream mempunyai kadar protein dibanding inulin yang 

tidak mempunyai kadar protein. 

Kadar protein merupakan persentase kandungan 

protein dalam suatu produk. Kadar protein yang terhitung 

merupakan sisa protein yang tidak digunakan oleh bakteri 

starter selama fermentasi. Protein tersusun dari asam amino, 

namun kadar asam amino dalam protein tidak dapat dijadikan 

indikator secara kuantitatif terhadap nilai gizi karena pembatas 

penggunaan protein adalah nilai cerna protein. Kualitas protein 

ditentukan oleh komposisi asam amino, sehingga protein 

memiliki kualitas yang beraneka ragam tergantung sampai 

seberapa jauh protein dapat menyediakan asam-asam amino 

esensial yang memadai (Pallupi, 2008). Menurut Ismanto 

(2013), faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan protein 

adalah:1. Panas merupakan agen fisik umum yang dapat 

mendenaturasikan protein. panas dapat digunakan untuk 

mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik non 

polar. Hal ini terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan 

energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein 

bergerak atau bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan 

ikatan molekul tersebut. 2. pH (derajat keasaman) Dalam 

larutan encer, denaturasi yang dipengaruhi oleh pH dan suhu 

sangat dekat hubungannya dengan proses denaturasi yang 

jarang halnya yang dapat digunakan dengan panas saja. Yohana 
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(2000) pemanasan tidak benar dapat mengakibatkan kerusakan 

komponen protein dan karbohidrat yang tentu saja akan 

mempengaruhi komposisi gizi. Degradasi protein dapat 

menyebabkan terbentuknya peptida sederhana, asam amino, 

senyawa amino dan amonia yang mudah menguap. Sutedjo dkk 

(2015) menyatakan bahwa denaturasi terjadi karena gugus 

hidrifobik yang semula di dalam akan berbalik ke arah luar, 

sedangkan bagian luar yang bersifat hidrofil akan melipat ke 

dalam. Hal ini menyebabkan kelarutan protein menjadi 

berkurang dan menyebabkan protein menggumpal dan 

mengendap. 

2.6 Sterilisasi 

Kerusakan kimiawi yang dapat terjadi pada produk susu 

bubuk yaitu terjadinya perubahan pH dan kadar lemak. 

Kerusakan kadar lemak dapat mempengaruhi tingkat kelarutan 

di dalam air dan mutu fisik penampakan larutan serta menjadi 

sumber penyebab utama terjadinya ketengikan dan reversion 

(perubahan bau sebelum terjadi proses ketengikan). Susu bubuk 

dapat ditambahi antioksidan agar terhindar dari ketengikan 

sehingga dapat lebih tahan lama. Beberapa mikroba patogen 

yang umum mencemari susu bubuk adalah E. coli, Brucella sp., 

Bacillus cereus, Campylobacter sp., Listeria monocytogenes, 

Salmonella sp., dan Staphylococcus aureus. Susu perlu 

mendapat penanganan yang tepat dan benar, antara lain dengan 

melakukan proses pemanasan, baik pasteurisasi ataupun 

sterilisasi untuk membunuh mikroba patogen (terus menerus). 

Pengendalian mutu produk dan proses produksi harus dilakukan 

dengan cermat dan teliti sehingga kasus penyimpangan mutu 

dan perubahan produk yang timbul dapat segera diketahui 

(Wardana, 2012). Susu steril yang banyak dijual orang adalah 
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susu ultra. Proses sterilisasi juga termasuk pemanasan. Apabila 

pasteurisasi hanya bertujuan membunuh bakteri-bakteri 

pathogen maka sterilisasi bertujuan untuk membunuh semua 

bakteri baik pathogen maupun non pathogen. Suhu yang 

digunakan lebih tinggi dari suhu pasteurisasi yaitu sekitar 104-

140°C. Dengan yang sangat pendek kurang lebih 1-4 detik saja 

(Saleh, 2004)  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko 

Kimia Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

UniversitasBrawijaya pada uji organoleptik. Pengujian berat 

jenis dilakukan di fakultas MIPA jurusan kimia Universitas 

Brawijaya, Malang. Analisa viskositas dan kadar protein 

dilakukan di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya, Malang. Pembuatan yoghurt 

dilakukan di rumah yoghurt Junrejo-Batu. Penelitian ini 

dilakukan selama 1 bulan yaitu dari tanggal Desember sampai 

dengan 1 Januari.  

  

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang diteliti adalah yoghurt drink sterilisasi 

yang terbuat dari susu, starter yoghurt (Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus). 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan pembuatan yoghurt drink yaitu: susu segar dari 

koperasi unit desa (KUD) Dau, umbi gembili dari wilayah 

Bojonegoro tepatnya Kecamatan Baureno Desa Kepoh. Bahan 

tambahan lain terdiri dari pati gembili, air dan gula. Bahan 

analisis yang digunakan pada uji organoleptik (sampel yoghurt 

pati gembili), bobot jenis (sampel yoghurt pati gembili), 
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viskositas (sampel yoghurt pati gembili) kadar protein (sampel 

yoghurt pati gembili) kalsium oxalat, indikator pp, aquades. 

3.2.2 Alat Penelitian 

Peralatan yang digunakan dibagi dalam 3 kelompok, 

yaitu peralatan untuk pembuatan pati, peralatan pembuatan 

yoghurt dan peralatan untuk analisis. Alat yang digunakan 

untuk pembuatan pati umbi gembili adalah pisau, oven, 

timbangan digital, blander kering, ayakan. Peralatan yang 

dibutuhkan pada pembuatan yoghurt drink adalah refrigerator, 

termometer, erlemeyer, magnetic stirer, inkubator, pH meter, 

panci stainless steel, pengaduk kayu, kompor gas, gelas plastik. 

Peralatan yang digunakan dalam pengujian organoleptik 

(kuisioner uji organoleptik dengan 5 orang panelis terlatih), 

viskositas (viskometer), bobot jenis (piknometer pyrex, 

waterbath, kertas hisap, timbangan analitik, thermometer), 

kadar protein (titrasi formol) labu ukur, timbangan analitik, 

erlemenyer. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan satu faktor yakni penambahan pati 

umbi gembili yang terdiri 4 perlakukan dengan 4 kali ulangan. 

Variabel perlakuan diperoleh dari perlakuan terbaik 

penelitian terdahulu dengan penambahan bahan penstabil pati 

sagu dengan variasi konsentrasi pada yoghurt yakni 0%; 1%; 

2%; 3%, (Jannah, 2013).  
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3.3.2 Formulasi Yoghurt Pati Umbi Gembili 

Tabel 2. Formulasi Yoghurt Pati Umbi Gembili 
bahan yoghurt 

plain 

% Komposisi 

  P0 P1 P2 P3 

Susu sapi 

segar (ml) 

98 1000 1000 1000 1000 

Starter (ml) 2 20 20 20 20 

Pati gembili 

(g) 

Sesuai 

perlakuan 

0 10 20 30 

Total  100 1020 1030 1040 1050 

 

Tabel 3. Formulasi yoghurt drink pati umbi gembili 
Bahan 

yoghurt drink 

% P0 P1 P2 P3 

Gula (g)  425 425 425 425 

Air (ml)  850 850 850 850 

Yoghurt 

plain (ml) 

 1020 1030 1040 1050 

Total   2295 3005 3015 3025 

 
Keterangan 

P0 : Kontrol (tanpa penambahan pati umbi gembili) 

P1 : Penambahan 1% pati umbi gembili dari volume susu  

P2 : Penambahan 2% pati umbi gembili dari volume susu  

P3 : Penambahan 3% pati umbi gembili dari volume susu  
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3.3.3 Kategori penilaian terhadap organoleptik 

 
Tabel 4. Skor penilaian warna 

Skor Kategori 

1 Putih kecoklatan 

2 Agak putih kecoklatan 

3 Agak putih tulang  

4 Agak putih kekuningan 

5 Putih kekuningan 

 

Tabel 5. Skor penilaian aroma 
Skor Kategori 

1 Aroma pati gembili dominan 

2 Sedikit aroma pati gembili 

3 Aroma yoghurt dan pati seimbang 

4 Aroma yoghurt agak dominan 

5 Aroma yoghurt sangat dominan 

 

Tabel 6. Skor penilaian rasa 
Skor Kategori 

1 Rasa pati gembili dominan 

2 Sedikit rasa pati gembili 

3 Rasa yoghurt dan pati seimbang 

4 Rasa yoghurt agak dominan 

5 Rasa yoghurt sangat dominan 
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Tabel 7. Skor penilaian kekentalan 
Skor Kategori 

1 Sangat encer 

2 Encer  

3 Agak encer 

4 Sedang  

5 Agak kental 
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3.3.3 Prosedur Pembuatan Pati Umbi Gembili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan pati gembili secara 

skematis 

Pati Gembili 

Disortir 

Dikupas hingga terpisah antara kulit dan daging umbi 

1:1 air dan gembili 

Diperas diambil padatan 

 
Dibiarkan selama 3 hari 

Di jemur selama 7-8 jam 

 

Diparut atau blander 

Di rendam 48 jam 

Diambil bagian bawah berupa padatan 

Di iris tipis-tipis 

Di ayak dengan saringan 

 

Umbi gembili 
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3.3.4 Prosedur Pembuatan Yoghurt Drink Umbi Gembili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pembuatan yoghurt sterilisasi 

Susu + pati gembili ( tanpa penambahan 

pati, 1%, 2%, 3%) 

Pasteurisasi hingga 70 ⁰C 

Pendinginan hingga suhu 40⁰C 

Inokulasi starter 2%

Pemeraman 72 jam 

Yoghurt set plain 

Gula + air 

Yoghurt drink sterilisasi 

Sterilisasi autoclave 20 menit 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Yoghurt yang telah terbentuk kemudian dianalisis. 

Metode analisis yoghurt dapat dilihat pada Tabel 5. Metode 

Analisis 

Tabel 8. Metode Analisis 
No Macam Analisis Metode 

1.  Analisis organoleptik Kesukaan (Susrini, 2003) 

2.  Analisis bobot jenis Piknometer (food safety, 2012) 

3.  Analisis viskositas Viscometer (SNI, 2012) 

4.  Analisis kadar protein Titrasi formol (Sudarmadji, 1996) 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada bobot jenis, viskositas, kadar 

protein dan organoleptik dihitung dengan analisis variansi 

(ANAVA). Apabila hasil analisis menunjukkan perbedaan antar 

perlakuan, maka diteruskan dengan menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD).  

3.6 Batasan Istilah 

Yoghurt drink :Yoghurt yang dibuat berdasarkan cara 

pembuatan stirred yoghurt, tetapi gumpalan 

yang terbentuk dihancurkan hingga berupa 

cairan sebelum dikemas. Bentuk encer dan 

dapat diminum karena kandungan padatan 

susunya lebih rendah 

Sterilisasi :Proses pemanasan pada suhu tinggi di atas 

1000C yang bertujuan untuk membunuh 

mikroba beserta spora nya.  

 

Inulin  :Salah satu jenis fruktan atau polimer 

fruktosa (rantai gabungan monomer 

https://id.wikipedia.org/wiki/Fruktan
https://id.wikipedia.org/wiki/Polimer
https://id.wikipedia.org/wiki/Fruktosa
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fruktosa) yang sebagian besar mengandung 

sekitar 35 unit fruktosa yang dihubungkan 

satu sama lain dalam rantai lurus oleh ikatan 

β-2,1 glikosida (karbon 2 dari salah satu 

fruktosa dihubungkan ke karbon 1 fruktosa 

sebelumnya) 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Data analisis ragam viskositas, bobot jenis, kadar 

protein dan organoleptik yoghurt drink terdapat pada Lampiran 

7, 8, 9 dan 10.  Rata-rata hasil penelitian dan hasil uji duncan 

1% yoghurt drink dengan penambahan pati gembili yang 

dikemukakan di Tabel 9 dan 10 masing-masing perlakuan ini 

mencakup parameter sifat fisik dan kimia penambahan pati 

gembili pada yoghurt drink sterilisasi. Sifat fisik meliputi bobot 

jenis, viskositas dan orgoneleptik serta sifat kimia meliputi 

kadar protein. Perlakuan P0 tanpa penambahan pati gembili, P1 

dengan penambahan pati gembili sebanyak 1%, P2 = 2%, P3 = 

3%. 

Tabel 9. Hasil rata-rata bobot jenis, uji viskositas, kadar 

protein  

Kode Viskositas   

(cP) 

Berat Jenis 

(gr/ml) 

Kadar 

Protein(%) 

P0 9,000 a ±1,4142 1,1051 a ±0.0022 1,03±0,0476 

P1 20,75 b ±3,7749 1,1079 ab ±0.0004 0,98±0,0594 

P2 29,00 c ±3,6515 1,1081 ab ±0.0016 0,97±0,0320 

P3 32,75 c ±1,1078 1,1091 b ±0.0005 1,04±0,1828 

Keterangan : Superskrip yang berbeda dalam kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata diantara perlakuan penambahan pati 

gembili (P<0,01). 

 
 

 



 

40 

 

Tabel 10. Hasil Rata-Rata Organoleptik 

Kode 
Organoleptik 

Warna Aroma Rasa Kekentalan 

P0 3,55±0,50 3,05±1,50 3,30±1,00 3,00±1,41 

P1 3,50±0,58 3,00±1,15 3,60±2,45 3,30±2,38 

P2 3,45±0,50 3,15±1,71 3,00±0,82 3,25±1,26 

P3 3,35±0,50 3,25±4,35 3,40±0,82 3,35±2,22 

4.1 Nilai Bobot Jenis Yoghurt Penambahan Pati Gembili 

 Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan 

penambahan pati umbi gembili berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap bobot jenis. Hasil analisis menunujukkan bahwa 

seiring penambahan pati umbi gembili di dalam yoghurt maka 

akan semakin tinggi pula bobot jenis yang dihasilkan oleh 

yoghurt drink. Penentuan bobot jenis yoghurt menggunakan 

metode piknometer. Berdasarkan pada Tabel 9 menunjukkan 

bahwa hasil bobot jenis dari yoghurt kontrol P0 1,1051 gr/ml, 

yoghurt drink P1 1,1079 gr/ml, yoghurt drink P2 1,1081 gr/ml 

dan yoghurt drink P3 1,1091 gr/ml. Secara berurutan bobot jenis 

dengan nilai yang paling tinggi adalah bobot jenis yoghurt P3, 

P2, P1 dan P0. Bobot jenis yoghurt kontrol merupakan bobot 

jenis yang paling rendah karena tidak ada penambahan pati 

gembili di dalamnya. Penambahan pati gembili pada yoghurt 

akan menambah komponen yang terkandung di dalamnya, 

jumlah komponen yang lebih banyak inilah yang menyebabkan 

bobot jenis yoghurt dengan penambahan pati gembili lebih 

tinggi dibandingkan dengan yoghurt kontrol. Marlina (2007) 

menyatakan bahwa bobot jenis susu dipengaruhi oleh senyawa 

yang terlarut di dalamnya. 

Penambahan pati umbi gembili pada yoghurt drink 

membuat padatan dalam yoghurt drink meningkat akibat 

adanya adanya penambahan padatan berupa polisakarida dari 
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pati umbi gembili sehingga mengakibatkan bobot jenis pada 

setiap perlakuan mengalami kenaikan seiring dengan 

konsentrasi yang ditambahkan. Hubungannya dengan 

peningkatan bobot jenis yakni diharapkan sineresis pada 

yoghurt drink akan berkurang. Amatayakul dkk (2006) 

menyatakan pengaruh penggunaan kultur mikrobia dan 

perbedaan total padatan berhubungan terhadap terjadinya 

sineresis pada yoghurt. Nilai bobot jenis tiap perlakuan dan 

kontrol pada yoghurt ini lebih tinggi jika dibandingkan bobot 

jenis pada susu segar. Menurut SNI susu segar mempunyai 

bobot jenis 1,0280 gr/cm3. Andriani (2006) menyatakan bahwa 

bobot jenis: makin besar bobot jenis makin besar kekentalanya. 

Sebanding dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa setiap 

peningkatan penambahn konsentrasi pati gembili pada yoghurt 

drink akan meningkatkan nilai bobot jenis juga diiringi 

pertambahan nilai viskositas yoghurt drink.  

Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa bobot jenis 

yoghurt drink dengan penambahan pati gembili sebesar 3% (P3) 

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

sedangkan tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 (2%). 

Peningkatan yoghurt drink berkaitan dengan peningkatan 

konsentrasi pati umbi gembili. Pati ini bertujuan digunakan 

stabilizier pada yoghurt drink karena memiliki kadar inulin dan 

amilopektin yang tinggi. Bobot jenis yoghurt dipengaruhi oleh 

kadar padatan total dan padatan tanpa lemak. Kadar padatan 

total yoghurt diketahui jika diketahui bobot jenis dan kadar 

lemaknya. Bobot jenis yoghurt drink menunjukkan bahwa 

pengaruh penyimpanan yoghurt di lemari pendingin sebelum di 

uji menyebabkan terjadinya peningkatan bobot jenis yang 

disebabkan karena memadatnya lemak. Sesuai dengan 

pernyataan Marlina dkk (2007), bobot jenis susu berubah-ubah 
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menurut lamanya susu dibiarkan pada suhu ruang, dimana 

bobot jenis yang dekat dengan waktu saat pemerahan lebih kecil 

dari bobot jenis yang jauh dari saat pemerahan antara lain 

disebabkan oleh memadatnya lemak, sedangkan lemak yang 

padat mempunyai bobot jenis yang lebih besar dari lemak cair, 

disamping adanya penguapan gas-gas dalam susu. 

Hasil rata-rata bobot jenis yoghurt drink menunjukkan 

bahwa rata-rata bobot jenis terendah sebesar 9,000±1,4142 pada 

perlakuan P0 yaitu tanpa penambahan pati umbi gembili, 

kemudian dengan penambahan pati umbi gembili dengan 

penambahan terendah (1%) yaitu pada perlakuan P1 bobot jenis 

sebesar 20,75±3,7749, kemudian pada perlakuan P2 yaitu 

sebesar 29,00±3,6515 dengan konsentrasi pati umbi gembili 2% 

dan semakin meningkat pada perlakuan P3 yaitu sebesar 

32,75±1,1078. Hasil rata-rata bobot jenis tertinggi terdapat pada 

P3 yaitu sebesar 32,75±1,1078 dengan penambahan pati umbi 

gembili tertinggi yaitu 3%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

pada perlakuan P3 rata-rata bobot jenis yang dihasilkan 

merupakan yang paling tinggi  diantara ketiga perlakuan lain 

tetapi tidak berbeda nyata dengan P2, begitu juga sebaliknya, 

P0 memiliki rata-rata bobot jenis yang paling rendah karena 

tidak adanya penambahan pati umbi gembili. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang nyata pada nilai 

rata-rata bobot jenis yoghurt drink. FAO (2012) menyatakan 

bahwa bobot jenis yoghurt rendah lemak adalah 1,08. Menurut 

alkali et al. (2008), peningkatan konsentrasi stabilizier 

berkoresai positif dengan nilai bobot jenis yoghurt, dimana 

konsentrasi penambahan stabilizier pati jagung sebesar 1% 

memberikan nilai bobot jenis yang signifikan dibandinkan 

dengan stabilizier lainnya. Menurut Hamsah dkk (2015), 

yoghurt drink dengan penambahan tepung meizena dengan 
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persentase yang berbeda 0%, 1%, 2%, 3%, 4% memiliki nilai 

bobot jenis 1,309, 1,311, 1,312, 1,314, 1,315. Peningkatan 

bobot jenis disebabkan tepung meizena berperan sebagai 

padatan yang mampu meningkatkan nilai bobot jenis. Bobot 

jenis dengan penambahan pati gembili lebih tinggi apabila 

dibandingkan dengan FA0 (2012) dan lebih rendah Hamsah dkk 

(2015).  

4.2 Nilai Viskositas Yoghurt Penambahan Pati Gembili 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan penambahan pati umbi gembili pada yoghurt drink 

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

viskositas yoghurt drink. Perlakuan 3 dengan konsentrasi 

sebesar 3% memberikan viskositas tertinggi, diikuti yoghurt 

perlakuan 2 konsentrasi sebesar 2%, perlakuan 1 konsentrasi 

sebesar 1% dan perlakuan kontrol tanpa penambahan pati umbi 

gembili. Setiap kenaikan perlakuan memberikan nilai viskositas 

yang semakin tinggi. Tingkat kekentalan yoghurt dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bahan utama 

penyusun yoghurt (jenis susu) dan lama penyimpanan. 

Penambahan serat dapat mempengaruhi tekstur dan konsistensi 

produk yang dihasilkan. Penambahan pati gembili dapat 

membantu meningkatkan kekentalan pada produk fermentasi. 

Hasil uji viskositas dinyatakan dalam satuan cP (centi poise). 

Semakin besar nilai yang dihasilkan, sampel yang diuji semakin 

kental. Sebaliknya, jika semakin kecil nilai yang dihasilkan, 

sampel yang diuji semakin cair atau encer. Menurut Alakali dkk 

(2008), penambahan pati ubi gembili bahwa semakin tinggi 

konsentrasi penstabil maka akan semakin tinggi viskositasnya. 

Yoghurt kedelai dengan penambahan pati singkong (S-2%) 
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menunjukkan viskositas tertinggi, yang diikuti oleh perlakuan 

S-1.5% dan S-1%.  

Yoghurt drink mendapat perlakuan sterilisasi dengan 

cara di autoclave dengan suhu 115-121ºC selama 20 menit 

sehingga akan berpengaruh dengan viskositas yoghurt drink. 

Viskositas berbanding terbalik dengan suhu. Suhu naik maka 

viskositas akan turun dan begitu pula sebaliknya. Hal ini 

disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel cairan yang 

semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun 

kekentalannya. Dibuktikan dengan Fatmawati (2015) 

menunjukkan bahwa sebelum sterilisasi yoghurt berada pada 

viskositas yang cukup tinggi yaitu berkisar 96-100 cP. 

Didukung oleh pernyataan Rosiana (2005) pemanasan zat cair 

menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. 

Molekul-molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi antar 

molekul melemah. Dengan demikian viskositas cairan akan 

turun dengan kenaikan temperatur. 

Penambahan penstabil pada konsentrasi yang berbeda 

menghasilkan tingkat viskositas yoghurt yang berbeda dan 

cenderung semakin meningkat. Terjadi karena perbedaan 

penyerapan dan daya ikat air. Yoghurt dari pati ubi gembili P3% 

menunjukkan viskositas tertinggi, diikuti perlakuan P2% dan 

P1%. semakin banyak penambahan penstabil akan 

meningkatkan viskositas yoghurt drink karena pati akan 

mengikat air bebas dan membentuk gel. Tingkat kekentalan 

yoghurt dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bahan 

utama penyusun yoghurt (jenis susu) dan lama penyimpanan. 

Sumandikan (2007), menunjukkan bahwa penambahan CMC 

pada konsentrasi tinggi menghasilkan viskositas yang tinggi. 

Peningkatan nilai viskositas dapat dipengaruhi oleh adanya 

penggunaan CMC semakin banyak menyebabkan semakin 
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besar jumlah air bebas yang diserap dan diikat sehingga 

keadaan gel menjadi lebih kuat dan viskositasnya meningkat. 

Kandungan air yang berada di yoghurt drink 

sebelumnya berada di luar granula dan bebas bergerak dengan 

adanya stabillizier pati gembili maka tidak dapat bergerak 

bebas karena terserap dan terikat pada butiran pati sehingga 

keadaan larutan menjadi lebih mantap akibatnya terjadi 

peningkatan viskositas. Menurut Zayas dkk (2004), penstabil 

akan mempengaruhi daya ikat air pada bahan pangan yang 

definisikan sebagai kemampuan struktur tiga dimensi untuk 

mengikat air dan menahan molekul air melalui proses 

penyerapan. Daya ikat air yoghurt tersebut merupakan salah 

satu interaksi antar molekul  protein serta antara molekul 

protein dan molekul air, selanjutnya akan menjadi faktor 

penting menentukan sifat dan fungsi protein sebagai pembentuk 

gel serta kualitas yoghurt.  

Hasil uji duncan yang ditunjukkan di Tabel 9 viskositas 

tertinggi terdapat pada perlakuan 3 (P3) dengan konsentrasi 3% 

yaitu sebesar 32,75±1,1078 berbeda sangat nyata dengan tanpa 

perlakuan (P0) sebesar 9±1,4142 dan perlakuan 1 (P1) sebesar 

20,75±3,7749, tetapi tidak berbeda dengan perlakuan 2 (P2) 

sebesar 29,00±3,3615. Menunjukkan semakin bertambahnya 

konsentrasi pati gembili yang ditambahkan ke yoghurt maka 

semakin bertambah pula viskositasnya yang artinya dapat 

mencegah syneresis pada yoghurt. Sesuai dengan Setiawan 

(2006), meningkatnya konsentrasi pati yang ditambahkan 

dalam pembuatan yoghurt drink, viskositas semakin meningkat, 

total asam titrasi semakin meningkat dan pH meningkat. Nilai 

viskositas dengan penambahan pati gembili menunjukkan nilai 

yang lebih tinggi dari penelitian. Winarno dkk (2007) bahwa 

produk fermentasi yang mengacu pada yoghurt mempunyai 
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viskoitas antara 8,23-13,00 cP. Menurut Kiani et al. (2008), 

viskositas yoghurt drink sekitar 1-2 cP.  

Stabillizier pati gembili akan berpengaruh terhadap 

viskositas dan berhubungan erat dengan nilai pH dimana 

semakin rendah pH maka nilai viskositasnya besar karena pada 

pH yang rendah akan terjadi titik isoelektrik yaitu kondisi 

dimana protein dalam bahan akan menggumpal sehingga 

meningkatkan kekentalan yoghurt. Semakin lama waktu 

fermentasi yang diterapkan semakin tinggi pula nilai viskositas 

yoghurt yang didapatkan. Hal ini diduga disebabkan oleh 

adanya denaturasi protein pada bahan yang akhirnya 

terkoagulasi dan meningkatkan viskositas. Menurut Winarno 

(2002), jika pH turun menjadi 4,6 atau lebih rendah, maka 

protein akan terdenaturasi yaitu terjadi perubahan terhadap 

struktur molekul protein sedemikian rupa sehingga protein 

menggumpal (terkoagulasi) membentuk gel yoghurt. Jannah 

dkk (2012) pembentukan asam laktat oleh bakteri asam laktat 

(BAL) menyebabkan pH menurun sehingga kasein mengalami 

koagulasi sehingga tekstur menjadi semi padat karena 

viskositas meningkat. 

Kekuatan gel yang terbentuk dari inulin pati gembili 

tergantung pada konsentrasi inulin yang digunakan, kecepatan 

pengadukan dan suhu. Semakin banyak inulin yang disubstitusi 

pada yoghurt, semakin besar kekuatan gel yang terbentuk dari 

inulin sehingga viskositas yoghurt drink juga semakin 

meningkat. Cole (2001) menyatakan bahwa penggunaan pati 

sagu sebagai bahan penstabil yoghurt dikarenakan kandungan 

amilopektin yang tinggi sekitar 73%. Granula pati sagu 

mempunyai daya ikat air sehingga protein mampu mengikat air 

pada kondisi asam yang berakibat meningkatnya viskositas dan 

menurunnya sineresis serta terbentuk gel. Penstabil pati sagu 
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berfungsi sebagai pengental dan pengikat lemak, sehingga 

diharapkan yoghurt yang dibuat dari tepung full fat dan low fat 

mempunyai viskositas tinggi dan sineresis yang rendah. 

Harjiyanti dkk (2014) menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak buah mangga (0%, 1%, 3%, 5%) pada yoghurt tidak 

memberikan pengaruh yang nyata yakni sebesar 10,63cP, 

10,73cP, 11,03cP, 11,07cP. Menurut Karlin dkk (2014), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kelompok yoghurt dengan 

penambahan tepung pisang memiliki nilai viskositas tertinggi, 

dengan nilai rata-rata sebesar 230.08 cP. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan pati umbi gembili dapat meningkatkan 

viskositas, lebih tinggi daripada dengan penambahan ekstrak 

mangga, akan tetapi lebih rendah daripada penambahan tepung 

pisang. Yoghurt drink mempunyai nilai paling tinggi yaitu P3 

dan terendah PO. 

4.3 Nilai Kadar Protein Yoghurt Penambahan Pati Gembili 

Berdasarkan hasil analisis ragam perlakuan 

penambahan pati umbi gembili tidak berbeda nyata (P<0,01) 

terhadap kadar protein. Penambahan pati gembili dalam 

yoghurt drink tidak memberi peningkatan signifikan terhadap 

kadar protein pada setiap perlakuan. Hal ini disebabkan karena 

inulin pada pati gembili merupakan oligosakarida, salah satu 

jenis karbohidrat yang termasuk fruktan dimana berdasarkan 

struktur kimianya inulin pada pati gembili tidak mempunyai 

kadar protein. Menurut Astuti (2014), semakin tinggi es krim 

yang disubstitusi inulin, maka kadar protein semakin menurun 

karena whey yang terkandung dalam whipped cream 

mempunyai kadar protein dibanding inulin yang tidak 

mempunyai kadar protein. 
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Yoghurt drink mendapat perlakuan sterilisasi dengan 

autoclave suhu 115-121ºC yang akan memungkinkan protein 

dalam yoghurt drink mengalami denaturasi sehingga nilai kadar 

protein dengan perlakuan mengalami penurunan. Denaturasi 

protein juga akan mengakibatkan peningkatan viskositas dan 

protein mudah diserang oleh enzim proteolitik. Menurut 

Ismanto (2013), faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan 

protein adalah:1. Panas. Panas merupakan agen fisik umum 

yang dapat mendenaturasikan protein. Panas dapat digunakan 

untuk mengacaukan ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik 

non polar. Terjadi karena suhu tinggi dapat meningkatkan 

energi kinetik dan menyebabkan molekul penyusun protein 

bergerak atau bergetar sangat cepat sehingga mengacaukan 

ikatan molekul tersebut. 2. pH (derajat keasaman) dalam larutan 

encer, denaturasi yang dipengaruhi oleh pH dan suhu sangat 

dekat hubungannya dengan proses denaturasi yang jarang 

halnya yang dapat digunakan dengan panas saja. Didukung oleh 

pernyataan Yohana (2000), pemanasan tidak benar dapat 

mengakibatkan kerusakan komponen protein dan karbohidrat 

yang tentu saja akan mempengaruhi komposisi gizi. Degradasi 

protein dapt menyebabkan terbentuknya peptida sederhana, 

asam amino, senyawa amino dan amonia yang mudah menguap. 

Sutedjo dkk (2015) menyatakan bahwa denaturasi terjadi 

karena gugus hidrifobik yang semula di dalam akan berbalik ke 

arah luar, sedangkan bagian luar yang bersifat hidrofil akan 

melipat ke dalam. Menyebabkan kelarutan protein menjadi 

berkurang dan menyebabkan protein mengumpal dan 

mengendap. 

Kadar protein yoghurt dengan substitusi pati gembili 

perlakuan 3 (P3) lebih tinggi bila dibandingkan dengan tanpa 

substitusi pati (kontrol). Yoghurt kontrol mempunyai kadar 
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protein dengan nilai rata-rata 1,03±0,0476 sedangkan yoghurt 

dengan substitusi pati gembili 3% (P3) mempunyai kadar 

protein yaitu 1,04±0,1828, sedangkan P2 dan P1 masing-

masing dibawahnya dengan nilai P1 0,98±0,0594 dan P2 

0,97±0,0320. Hasil penelitian kadar protein yoghurt belum 

sesuai dengan SNI yoghurt drink yaitu minimum 3,5%. Yoghurt 

dengan substitusi pati gembili 1%-3% menurun akan tetapi 

fluktuatif. Perlakuan panas akan menyebabkan denaturasi 

protein whey sehingga protein whey dapat berasosiasi dengan 

kasein. Menurut Winarno (2004), denaturasi diartikan suatu 

proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan 

garam, dan terbukanya lipatan atau win molekul. Terdapat dua 

macam denaturasi, yaitu pengembangan rantai peptida dan 

pemecahan protein menjadi unit yang lebih kecil tanpa disertai 

pengembangan molekul ikatan. Denaturasi protein adalah 

modifikasi konformasi struktur, tersier dan kuartener. 

Ditambahkan Winarno (2002), apabila susunan ruang atau 

rantai polipeptida suatu molekul protein berubah maka 

dikatakan protein ini terdenaturasi, sebagaian besar protein 

globular mudah mengalami denaturasi. Jika ikatan-ikatan yang 

membentuk konfigurasi molekul tersebut rusak, molekul akan 

mengembang. Kadang-kadang perubahan ini memang 

dikehendaki dalam pengolahan makanan, tetapi sering pula 

dianggap merugikan sehingga perlu dicegah.  

4.4  Nilai Warna Yoghurt Penambahan Pati Gembili 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan pengaruh nilai aroma (P>0,05) terhadap berbagai 

perlakuan penamban pati gembili. Kategori penilaian aroma 

yoghurt gembili menggunakan skor yang tertera pada Tabel 9 

berdasarkan pengamatan panelis terlatih, didapatkan warna 
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yoghurt yang hampir sama yaitu agak putih tulang. Panelis 

memberikan penilaian kesukaan terhadap warna yoghurt tidak 

berbeda antara yoghurt antara yoghurt yang disubstitusi 

maupun yang disubstitusi dengan pati gembili. Warna yoghurt 

yang agak putih tulang terbentuk dari bahan-bahan dasar yang 

digunakan dan proses fermentasi pada pengolahan yoghurt 

dengan substitusi pati gembili diolah dari susu sapi segar serta 

pati gembili yang berwarna putih. Gembili sebagai bahan dasar 

awalnya berwarna putih. 

Yoghurt pada kelompok kontrol memiliki warna putih 

kekuningan sedangkan pada kelompok dengan penambahan 

pati gembili berwarnaagak putih tulang. Yoghurt dengan 

penambahan pati gembili berwarna lebih gelap. Hal tersebut 

terjadi karena pengupasan umbi gembili dan pengeringan yang 

dilakukan saat ekstraksi menyebabkan inulin umbi gembili 

yang dihasilkan berwarna kuning kecoklatan reaksi browning 

secara enzimatis, yakni perubahan warna, sebagai hasil dari 

polyphenol oxidase (PPO) yang terpapar oksigen, kemudian 

teroksidasi menjadi kuinon. Kuinon terkondensasi dan bereaksi 

secara nonenzimatis dengan komponen fenol lain dan asam 

amino, sehingga menghasilkan warna kecoklatan. Penambahan 

pati gembili berwarna sedikit lebih gelap dibandingkan 

kelompok kontrol. Menurut Sastroamidjoyo (2005), gembili 

(Dioscorea esculenta L) mengandung α-karoten dan β-karoten 

memungkinkan yoghurt dengan penambahan pati gembili 

berwarna sedikit oranye. Inulin bila dihidrolisi akan 

memberikan warna kuning bobot dan akan memberikan 

fruktosa dan sejumlah kecil dari glukosa. Ketegori yang 

mendominasi dari tabel 10 yaitu warna agak putih kekuningan 

pada yoghurt. 
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Rata-rata nilai warna berkisar antara 3,35-3,55 yang 

berkategori warna agak putih tulang sampai dengan agak putih 

kekuningan. P0 sebesar 3,55±0,50, P1 sebesar 3,50±0,58, P2 

sebesar 3,45±0,50 dan P3 3,35±0,50. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan pati gembili tidak berbeda nyata pada 

warna yoghurt drink. Warna dapat digunakan sebagai indikator 

dalam penilaian mutu dari bahan pangan. Adanya perlakuan 

fermentasi pada proses pembuatan pati gembili akan terjadi 

penghilangan komponen yang menyebabkan warna coklat pada 

saat protein dipanaskan. Selama proses fermentasi susu menjadi 

yoghurt terjadi sintesis vitamin B kompleks khususnya thiamin 

(vitamin B1) dan riblovavin (vitamin B2), serta beberapa asam 

amino penyusun protein. Widagdha dkk (2015) menyatakan 

bahwa kandungan riblovavin juga dapat menyebabkan warna 

yoghurt menjadi kekuningan. Warna kekuningan diduga karena 

adanya beta karoten pada susu. Beta karoten pada susu tampak 

seiring dengan meningkatnya viskositas dari yoghurt. Semakin 

lama waktu fermentasi konsistensi yoghurt semakin padat 

warna kekuningan semakin tampak. Jumlah beta karoten pada 

susu adalah 329.8 µg/100 ml. 

4.5 Nilai Aroma Yoghurt Penambahan Pati Gembili 

Berdasarkan Tabel 10 hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pengaruh nilai aroma 

(P>0,05) terhadap berbagai perlakuan penamban pati gembili. 

Penambahan pati gembili dilakukan saat sebelum pasteurisasi 

dikarenakan pati akan larut dalam keadaan hangat atau panas. 

Aroma pati gembili berkurang karena saat proses pembuatan 

pati gembili sudah melalui proses perendaman, pengirisan tipis 

dan pemanasan. Kategori penilaian aroma yoghurt gembili 

menggunakan skor yang tertera pada  
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Kategori yang mendominasi dari Tabel 10 yaitu Aroma 

yoghurt dan pati seimbang karena yoghurt telah tercampur oleh 

penstabil pati gembili sehingga aroma yoghurt dan pati gembili 

seimbang. Aroma yoghurt tetap tercium meskipun sedikit. 

Penilaian ini relatif tergantung pada tingkat kesukaan panelis 

terhadap yoghurt, setiap sampel beraroma khas yoghurt dan pati 

karena bahan dasar dari pembuatan yoghurt ini dari susu murni 

dengan campuran sedikit pati sebagai bahan penstabil, sehingga 

aroma yang terkandung dalam susu murni dan pati memberikan 

pengaruh aroma terhadap produk yoghurtnya. Aroma dan rasa 

yoghurt dipengaruhi oleh karena adanya senyawa tertentu 

dalam yoghurt seperti senyawa asetaldehida, diasetil, asam 

asetat dan asam-asam lain yang jumlahnya sangat sedikit. 

Senyawa ini dibentuk oleh bakteri Streptococcus thermophillus 

dari laktosa susu, diproduksi juga oleh beberapa strain bakteri 

Lactobacillus bulgaricus (Adriani, 2008 ).  

Rata-rata nilai warna berkisar antara 3,05-3,25 yang 

berkategori aroma yoghurt dan pati seimbang sampai dengan 

Aroma yoghurt agak dominan. P0 sebesar 3,05±1,50, P1 

sebesar 3,00±1,15, P2 sebesar 3,15±1,71 dan P3 3,25±4,35. Hal 

ini menunjukkan bahwa penambahan pati gembili tidak berbeda 

nyata pada aroma yoghurt drink. Menurut Antara (2012), kultur 

starter yang digunakan merupakan penanggung jawab utama 

dalam pembentukan senyawa flavor pada aroma yoghurt. 

Secara mendasar disebabkan oleh terbentuknya senyawa volatil 

(asam asetat), non volatil (asam laktat) dan karbonil (diasetil, 

asetaldehida). Bifidobacteria merupakan BAL yang memiliki 

kemampuan dalam menghasilkan komponen flavor yang 

disukai (Usmiati, 2005). Ketegori yang mendominasi dari Tabel  

10 yaitu aroma yoghurt dan pati seimbang. 
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4.6 Nilai Rasa Yoghurt Penambahan Pati Gembili 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ada 

perbedaan pengaruh nilai rasa (P>0,05) terhadap berbagai 

perlakuan penambahan pati gembili. Kategori penilaian aroma 

yoghurt gembili menggunakan skor yang tertera pada Tabel 10 

penambahan konsentrasi pada yoghurt dengan penambahan pati 

gembili sampai pada perlakuan P3 ternyata panelis  tidak dapat 

membedakan rasa pada yoghurt drink yang dihasilkan, ini 

menunjukkan bahwa pati gembili yang ditambahkan tidak 

mempengaruhi rasa yoghurt drink tersebut, akan tetapi pada 

perlakuan P3 menunjukkan penelian panelis yang paling tinggi. 

Rata-rata nilai warna berkisar antara 3,00-3,25 yaitu 

rasa yoghurt dan pati seimbang sampai dengan rasa yoghurt 

agak dominan. P0 sebesar 3,05±1,00, P1 sebesar 3,00±2,08, P2 

sebesar 3,15±0,82 dan P3 3,25±1,26. Hal ini menunjukkan 

bahwa penambahan pati gembili tidak berbeda nyata pada rasa 

yoghurt drink. Selama inkubasi akan timbul senyawa-senyawa 

asam laktat, asetaldehida, diasetil, asam asetat dan senyawa-

senyawa yang mudah menguap yang dihasilkan oleh bakteri-

bakteri starter. Senyawa-senyawa tersebut akan memberikan 

cita rasa spesifik pada yoghurt (Kersani, 2011).  

4.7 Nilai Kekentalan Yoghurt Penambahan Pati Gembili 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan pengaruh nilai kekentalan (P>0,05) terhadap 

berbagai perlakuan penambahan pati gembili. Pada parameter 

kekentalan, panelis menunjukkan lebih menyukai sampel 

dengan formulasi 3% pati gembili sedangkan panelis 

menunjukkan sangat tidak suka pada sampel dengan formulasi 

1% pati gembili. Panelis lebih menyukai minuman fermentasi 

yang semi kental dibandingkan dengan yang kurang kental. 
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Kekentalan produk susu fermentasi berpengaruh terhadap total 

padatan yang berupa protein dan laktosa (Eckles et al., 1980). 

Kategori penilaian kekentalan yoghurt drink tertera pada 

Rata-rata nilai warna berkisar antara 3,00-3,35 

kekentalan yang berkategori agak encer sampai dengan sedang. 

P0 sebesar 3,00±1,41, P1 sebesar 3,30±2,38, P2 sebesar 

3,25±1,26 dan P3 3,35±2,22. Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan pati gembili tidak berbeda nyata pada rasa yoghurt 

drink. Pada pengujian sensori untuk parameter kekentalan, 

diketahui bahwa yoghurt kontrol paling disukai oleh panelis, 

karena teksturnya yang lebih kental jika dibandingkan dengan 

sampel lainnya. Pada sampel yoghurt dengan penambahan pati 

umbi gembili terjadi perpecahan pada teksturnya. Hal ini bisa 

saja disebabkan karena kandungan pati dan gum yang ada 

dalam gembili. Diketahui bahwa pada gembili mengandung 

komposisi berupa gum (getah) dan glukomanan. Adanya 

perlakuan pemanasan sebelum dan selama fermentasi 

mengakibatkan tekstur yang terbentuk menjadi tidak kompak 

atau pecah-pecah sehingga menjadi tidak padat atau kental. 

Penilaian panelis dengan hasil uji laboratorium terjadi 

perbedaan, kemungkinan dari beberapa panelis untuk penilaian 

kekentalan mempunyai standar masing-masing untuk 

penilaiannya. Disisi lain juga terjadi persamaan yakni menurut 

5 panelis jumlah yang paling tinggi kekentalannya ditunjukkan 

pada pelakuan 3 (P3) begitupun dengan hasil uji laboratorium. 

Yoghurt yang direkomendasikan berdasarkan hasil 

penelitian ini adalah yoghurt dengan substitusi pati umbi 

gembili 3%. Yoghurt dengan substitusi inulin umbi gembili 3% 

memiliki skor tingkat penerimaan meliputi warna, aroma, 

tekstur dan rasa yang paling baik dibandingkan yoghurt dengan 

substitusi pati umbi gembili yang lain (1% dan 2%). Yoghurt 
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dengan substitusi pati umbi gembili 3% dapat meningkatkan 

nilai viskositas dan meningkatkan nilai berat yoghurt. Akan 

tetapi, substitusi pati umbi gembili 3%  mengalami penurunan 

pada kadar protein. 

 



 

56 

 

  



 

57 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penggunaan pati gembili pada yoghurt drink 

sterilisasi sampai dengan persentase sampai 3% 

mengakibatkan nilai kadar protein naik 1,04% dan nilai 

organoleptik tidak mengalami kenaikan, serta menaikkan 

bobot jenis yoghurt drink sebesar 1,1091 dan viskositas 

sebesar 32,5cP 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat disarankan bahwa pada 

pembuatan pati perlu dilakukan modifikasi untuk 

memaksimalkan kerja pati dan lama simpan yoghurt 

ditinjau dari variabel yang digunakan sehingga dapat 

memperoleh hasil secara maksimal.  
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Prinsip dan Prosedur Kerja Uji Organoleptik 

(Susrini, 2003) 

1. Pengujian organoleptik dilakukan dengan metode hedonik 

2. Panelis diminta tanggapan pribadinya yang menyatakan 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna, aroma, rasa dan 

kekentalan yoghurt drink 

3. Penilaian hedonik menggunakan angka 5 skala numerik, 

yaitu sangat suka (5), suka (4), netral (3), tidak suka (2), 

sangat tidak suka (1) untuk masing-masing atribut. 
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Lampiran 2. Pengujian Bobot Jenis Menggunakan 

Piknometer (food safety and standards 

authority of india, 2012) 

A. Prosesdur Kerja  

1. Menimbang piknometer. (A) 

2. piknometer diisi dengan air bersuhu 20ºC. 

3. Piknometer berisi air direndam dalam waterbath bersuhu 

30ºC selama 30 menit. 

4. Piknometer diangkat dari waterbath kemudian dikeringkan 

dengan kertas hisap. 

5. Piknometer dibersihkan lalu dikeringkan dengan kertas hisap. 

6. Mengisi piknometer dengan yoghurt drink bersuhu ruang. 

7. Pengisian yoghurt drink dalam piknometer sampai meluap 

dan tidak ada gelembung udara di dalamnya. 

8. Piknometer ditutup dan direndam dalam bak air yang bersuhu 

30ºC dengan toleransi 0,2ºC selama 30 menit. 

9. Piknometer diangkat dari waterbath dan dikeringkan dengan 

kertas hisap. 

10. Piknometr berisi yoghurt drink ditimbang.(B) 

Bobot jenis sampel pada suhu ruang = 
𝐵−𝐴

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (25𝑚𝑙)
 

Keterrangan  

A : berat piknometer 

B : berat piknometer berisi yoghurt drink bersuhu ruang 
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Lampiran 3. Prosedur Kerja Uji Viskositas (Standar 

Nasional Indonesia, 2008) 

A. Prosedur Kerja 

1. Disiapkan viskometer Brokfield 

2. Lalu dipasangkan spindle 1 pada viskometer 

3. Dimasukan larutan uji kedalam cup yang telah disiapkan 

4. Diarahkan spindle yang telah terpasang kedalam cup secara 

tegak lurus sampai tanda batas 

5. Kemudian dihidupkan viskotester, diamati jarum 

penunjuknya 

6. Dicatat angka yang tertunjuk oleh jarum 

 

Keterangan: spindle yang digunakan ada 4 spindle, yang 

digunakan sesuai dengan kekentalan dari sampel 

 

 

 

  



 

72 

 

Lampiran 4. Prosedur Kerja Uji Kadar Protein Metode 

Kjeldahl (Sudarmadji, 1996) 

A. Prosedur Kerja  

1.  Menimbang sample sebanyak 1 gram lalu memindahkannya 

kedalam labu kjeldahl. 

2.  Menambahkan 1,9±0,1gr K2SO4, 40±10mg HgO, dan 

12,0±0,1ml H2SO4, serta 20 ml H2O. 

3.  Menambahkan beberapa butir batu didih, lalu 

memanaskannya sampai mendidih selama 15 menit dan 

larutan menjadi jernih kehijau-hijauan. Melakukan 

percobaan dilemari asam menggunakan alat destruksi 

dengan unit penghisapan uap. 

4.  Mendinginkan campuran, lalu menambahkan sejumlah air 

sekitar 30ml (sambil membilas labu kjeldahl). 

5.  Memindahkan isi tabung kedalam alat distilasi. Mencuci dan 

membilas labu 5-6 kali dengan 1-2ml air lalu dipindahkan 

dalam labu distilasi. 

6.  Meletakkan erlenmeyer yang berisi 5ml larutan H3BO3 dan 

2 tetes indicator di bawah condenser. Ujung tabung 

condenser harus terendam dalam larutan H3BO3. 

7.  Menambahkan 8-10ml larutan NaOH-Na2S2O3, kemudian 

melakukan distilasi sampai tertampung kira-kira 15ml 

distilat dalam erlenmeyer. 

8.  Membilas tabung condenser dengan air dan menampung 

bilasannya dalam erlenmeyer yang sama. 

9.  Mengencerkan isi erlenmeyer sampai kira-kira 50ml, 

kemudian dititrasi dengan HCl 0,02N sampai terjadi 

perubahan warna menjadi abu-abu. 

10.  % protein  =  % N x factor konversi 
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Lampiran 5. Pengujian Organoleptik Terhadap 

Sampel Yoghurt Drink Gembili 

 

No. Yoghurt Kriteria penilaian 

1. Warna 1. Putih kecoklatan 

2. Agak putih kecoklatan 

3. Putih tulang 

4. Agak putih kekuningan  

5. Putih kekuningan 

2. Aroma 1. Aroma pati gembili dominan 

2. Sedikit  aroma gembili 

3. Aroma yoghurt dan pati seimbang  

4. Aroma yoghurt agak dominan   

5. Aroma yoghurt sangat dominan   

3. Rasa 1. Rasa pati gembili dominan   

2. Sedikit rasa pati gembili 

3. Rasa yoghurt dan pati seimbang   

4. Rasa yoghurt agak dominan   

5. Rasa yoghurt sangat dominan  

4. Kekentalan  1. Sangat encer  

2. Encer   

3. Agak encer 

4. Sedang  

5. Agak kental 
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Lampiran 6. Pengujian Organoleptik Terhadap Sampel 

Yoghurt Drink Sterilisasi 

Tabel 11. Uji Skoring Panelis Kriteria 

No Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 

1. Warna  Putih kecokelatan 

Agak putih kecokelatan 

Putih tulang 

Agak putih kekuningan 

Putih kekuningan 

2. Aroma Aroma pati gembili dominan 

Sedikit aroma pati gembili 

Aroma yoghurt dan pati gembili seimbang 

Aroma yoghurt agak dominan 

Aroma yoghurt sangat dominan 

3. Rasa Rasa pati gembili dominan 

Sedikit rasa pati gembili 

Rasa yoghurt dan pati gembili seimbang 

Rasa yoghurt agak dominan 

Rasa yoghurt sangat dominan 

4. Kekentalan Sangat encer 

Encer  

Agak encer 

Sedang 

Agak kental 
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Tabel 12. Kode Sampel 

 U1 U2 U3 U4 

P0 563 230 436 823 

P1 197 376 983 358 

P2 638 419 296 292 

P3 592 927 820 525 
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Daftar Pertanyaaan Uji Mutu Organoleptik (Warna, 

Aroma, Rasa  dan Kekentalan) Yoghurt Drink Sterilisasi 

Gembili 

Hari/tanggal   :  

Nama Penguji  : 

 Saudara diminta untuk menguji warna, aroma, rasa dan 

kekentalan sampel yoghurt drink gembili berikut ini dengan 

memilih salah satu kategori sesuai hasil pengujian saudara 

dengan memberikan (√) centang  pada baris dan kolom yang 

disediakan. Terima kasih 

A. Warna 

  

Derajat 

kesukaan 

Kode sampel 

9

2

7 

2

3

0 

9

8

3 

2

9

6 

2

9

2 

4

3

6 

1

9

7 

5

2

5 

6

3

8 

5

6

3 

3

5

8 

5

9

2 

3

7

6 

8

2

0 

4

1

9 

8

2

3 

Putih 

kekuningan 

 

                

Agak putih 

kekuningan 
                

Putih tulang 

 
                

Agak putih 

kecokelatan 
                

Putih 

kecokelatan 
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B. Aroma 
Derajat 

kesukaan 

Kode sampel 

9

2

7 

2

3

0 

9

8

3 

2

9

6 

2

9

2 

4

3

6 

1

9

7 

5

2

5 

6

3

8 

5

6

3 

3

5

8 

5

9

2 

3

7

6 

8

2

0 

4

1

9 

8

2

3 

Aroma 

yoghurt 

sangat 

dominan 

                

Aroma 

yoghurt agak 

dominan 

                

Aroma 

yoghurt dan 

pati 

seimbang 

                

Sedikit 

aroma pati 

gembili 

                

Aroma pati 

gembili 

dominan 
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C. Rasa 
Derajat 

kesukaan 

Kode sampel 

9

2

7 

2

3

0 

9

8

3 

2

9

6 

2

9

2 

4

3

6 

1

9

7 

5

2

5 

6

3

8 

5

6

3 

3

5

8 

5

9

2 

3

7

6 

8

2

0 

4

1

9 

8

2

3 

Rasa yoghurt 

sangat 

dominan 

                

Rasa yoghurt 

agak dominan 

                

Rasa yoghurt 

dan pati 

seimbang  

                

Sedikit rasa 

pati gembili 

                

Rasa pati 

gembili 

dominan 

                

 

D. Kekentalan 
Derajat 

kesukaan 

Kode sampel 

9

2

7 

2

3

0 

9

8

3 

2

9

6 

2

9

2 

4

3

6 

1

9

7 

5

2

5 

6

3

8 

5

6

3 

3

5

8 

5

9

2 

3

7

6 

8

2

0 

4

1

9 

8

2

3 

Agak kental 

 

                

Sedang 

 

                

Agak encer 

 

                

Encer 

 

                

Sangat encer 
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Lampiran 7. Perhitungan Analisis Ragam Bobot Jenis 

Bobot Jenis 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 1,1081 1,1028 1,1043 1,1051 4,4203 1,1051 0,0022 

P1 1,1083 1,1077 1,1075 1,1081 4,4316 1,1079 0,0004 

P2 1,1093 1,1066 1,1097 1,1069 4,4325 1,1081 0,0016 

P3 1,1096 1,1089 1,1086 1,1094 4,4365 1,1091 0,0005 

Total 4,4353 4,426 4,4301 4,4295 17,721 4,43023 0,0047 

 

Faktor Koreksi=
(∑ 𝑖 ∑ 𝑗 ∑ 𝑖𝑗)2

𝑡×𝑟
 

= (
17,7212

4 x 4
) 

  = (
314,033

16
) 

  = 19,62692979 

 
JK  Total = ∑ 𝑖 ∑ 𝑗(𝑌𝑖𝑗)2 −  FK 

= (1,10812+ 1,10832 + ..…+1,10942) – 

19,62692979 

= 19,6  – 19,62692979 

  = 0,0000599  

JK Perlakuan =
∑ 𝑖(∑ 𝑖 ∑ 𝑖𝑗)2 

𝑟
−  FK 

  = (
4,42032+ 4,43162+4,43252+4,43652

4 
) – 

19,62692979 

 = (
78,5077192

4
) – 19,62692979 

 = 19,6269534  – 19,62692979 

   = 0,0000362 
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JK Galat = JKTotal − JKPerlakuan 

= 0,0000599 – 0,0000362 

= 0,0000237 

 

Tabel Anova 
SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,000362 0,00012079 6,130803 3,49 5,95 

Galat 12 0,000236 0,00001970    

Total 15           

Keterangan: F hitung > F tabel 1% maka perlakuan memberikan 

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

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

 = √
0,00001970

4
 

 = 0,00221 

 

Tabel Duncan 

 
JNT 1% = JND (1%, db galat) x SE  

  = JND (1%, 2) x SE 

  = 4,32 x 0,00221 

= 0,003032  

 

JNT 1% = JND (1%, db galat) x SE 

  = JND (1%, 3) x SE 

  = 4,55 x 0,00221 

  = 0,003193 
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JNT 1%  = JND (1%, db galat) x SE 

  = JND (1%, 4) X SE 

  = 4,68 x 0,00221 

  = 0,003285 

    

 

Nilai 2 3 4 

JND 1% 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 0,003032 0,003193 0,003285 

 
Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 1,1051 a 

P1 1,1079   ab 

P2 1,1081   ab 

P3 1,1091     b 

Keterangan : Berdasarkan uji jarak berganda duncan dapat 

diketahui bahwa penambahan pati gembili pada 

perlakuan P3 memberikan bobot jenis yang 

terbaik namun pengaruhnya tidak berbeda nyata 

dengan P2 dan P1  
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Lampiran 8. Perhitungan Analisis Ragam Kadar Protein 

Kadar Protein   

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 1 1,1 1 1,02 4,12 1,03 0,0476 

P1 1 1,05 0,91 0,96 3,92 0,98 0,0594 

P2 0,94 1 0,95 1 3,89 0,9725 0,0320 

P3 1,3 1,03 0,89 0,94 4,16 1,04 0,1828 

Total 4,24 4,18 3,75 3,92 16,09 4,0225 0,3218 

 

Faktor Koreksi =
(∑ 𝑖 ∑ 𝑗 ∑ 𝑖𝑗)2

𝑡×𝑟
 

 = (
16,092

4 x 4
) 

   = (
258,888

16
) 

       = 16,1805 

 

JK  Total = ∑ 𝑖 ∑ 𝑗(𝑌𝑖𝑗)2 −  FK 

= (12+ 1,12 + 12+…+0,942) – 14, 1805 

  = 16,3153 – 14,805 

  = 0,1348 
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JK Perlakuan    =
∑ 𝑖(∑ 𝑖 ∑ 𝑖𝑗)2 

𝑟
−  FK 

= (
4,122+ 3,81+3,892+3,482

4 
) –14, 1805 

  =(
64,7785

4
) – 16, 1805 

  = 16,1946  – 16,1805 

  = 0,0141 

 

JK Galat = JKTotal − JKPerlakuan 

= 0,1348– 0,0141 

= 0,1207 

Tabel Anova 
SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,0141 0,0047 0,467993 3,49 5,95 

Galat 12 0,1207 0,0101    

Total 15           

Keterangan: F hitung < F tabel 1% maka perlakuan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P>0,01). 
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Lampiran 9.  Perhitungan Analisis Ragam Viskositas 

Viskositas 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan SD 

1 2 3 4 

P0 8 11 9 8 36 9 1,4142 

P1 16 25 20 17 78 19,5 4,0415 

P2 25 27 31 33 116 29 3,6515 

P3 35 33 32 31 131 32,75 1,7078 

Total 84 96 92 89 361 90,25 10,8150 

 

Faktor Koreksi =
(∑ 𝑖 ∑ 𝑗 ∑ 𝑖𝑗)2

𝑡×𝑟
 

= (
3612

4 x 4
)= (

130321

16
) 

= 8145,1 

 

JK  Total = ∑ 𝑖 ∑ 𝑗(𝑌𝑖𝑗)2 −  FK 

=  (82+ 112 + 92+…+31) – 8145,1 

  = 9603– 8145,1 

  = 1457,9375 

 

JK Perlakuan  =
∑ 𝑖(∑ 𝑖 ∑ 𝑖𝑗)2 

𝑟
−  FK 

=(
362+ 782+1162+1312

4 
) –  8145,1 

  =(
37997

4
) –  8145,1 

  = 9499,25 –  8145,1 

  = 1354,1875 
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JK Galat = JKTotal − JKPerlakuan 

=  1457,9375– 1354,1875 

=  103,7500 

 

Tabel Anova 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1354,1875 451,3958 52,20964 3,49 5,95 

Galat 12 103,7500 8,6458    

Total 15           

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

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

SE = √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

 = √
8,6458

4
 

 = 1,0807 

Tabel Duncan 

JNT 1% = JND (1%, db galat) x SE  

  = JND (1%, 2) x SE 

  = 4,32 x 1,0807 

 = 4,6687 

JNT 1% = JND (1%, db galat) x SE 

  = JND (1%, 3) x SE 

  = 4,55 x 1,0807 

  = 4,9171 
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JNT 1%  = JND (1%, db galat) x SE 

  = JND (1%, 4) X SE 

  = 4,68 X 1,0807 

  = 5,0576 

 

Nilai 2 3 4 

JND 1% 4,32 4,55 4,68 

JNT 1% 4,6687 4,9171 5,0576 

 

Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 9 a 

P1 20,75    b 

P2 29       c 

P3 32,75       c 

Keterangan : Berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan dapat 

diketahui bahwa penambahan pati gembili pada 

perlakuan P3 dan P2 memberikan viskositas 

yang terbaik   
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Lampiran 10.  Perhitungan Analisis Ragam Aroma 
Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

Ulangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Panelis  

1 3 3 2 4 3 2 2 2 3 4 3 3 2 3 4 4 47 

2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 3 4 30 

3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 50 

4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 5 4 45 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 77 

Total 16 14 14 17 16 16 14 14 16 18 15 14 12 13 20 20 249 

Subtotal 63 61 63 64 249 

 

 

 Faktor Koreksi = 
(∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑘=1𝑗=1𝑖=1 )

2

𝑝𝑥𝑛𝑥𝑚
 = 

2492

5𝑥4𝑥4
 

    = 775,0125  

 

 JK Total = (∑ ∑ ∑ 𝑌𝐼𝑖𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑖=1 )

2
−  𝐹𝐾 

= (32 + 32 .......... +52) – 775,0125  

= 113,8975 

     JK Perlakuan = 
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2 
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑝𝑥𝑛
 

=
(61+60 +63 +65 )2−775,0125

5𝑥4
 = 0,7375 

 JK Panelis =
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑛𝑥𝑚
 

= 
(472+302+502+452+772)−775,0125

5𝑥4
  

= 72,6750 

 JK Galat  = JK Total - JK perlakuan – JKPanelis 

= 113,9875 – 0,7375 – 72,6750 

= 40,5750 
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Tabel Anova 

SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,7375 0,2458 0,4362 2,7420 4,0840 

Panelis 4 72,6750 18,1688 32,2403 2,502 3,60 

Galat 72 40,5750 0,5635       

Total 79           

Kesimpulan: Keterangan: F hitung < F tabel 1% maka 

perlakuan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05). 
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Lampiran 11.  Perhitungan Analisis Ragam Kekentalan 
Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

Ulangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Panelis  

1 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 46 

2 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1 2 1 4 2 2 2 29 

3 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 4 3 3 64 

4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 52 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 67 

Total 16 14 14 17 16 16 14 14 16 18 15 14 12 13 20 20 258 

Subtotal 60 66 65 67 258 

 

 Faktor Koreksi = 
(∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑘=1𝑗=1𝑖=1 )

2

𝑝𝑥𝑛𝑥𝑚
 

= 
2582

5𝑥4𝑥4
 = 832,050  

 JK Total =(∑ ∑ ∑ 𝑌𝐼𝑖𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑖=1 )

2
−  𝐹𝐾 

= (32 + 32 .......... +42) – 832,050  

= 101,9500 

     JK Perlakuan = 
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2 
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑝𝑥𝑛
 

=
(60+66 +65 +67 )2−832,050

5𝑥4
 

= 1,4500 

 JK Panelis = 
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑛𝑥𝑚
 

= 
(462+292+642+522+672)− 832,050

5𝑥4
 

= 58,3250 
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 JK Galat  = JK Total–JK perlakuan – JK Panelis 

= 101,9500 – 1,4500 – 36,8250 

= 42,1750 

Tabel Anova 
SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 1,4500 0,4833 0,8251 2,7420 4,0840 

Panelis 4 58,3250 14,5813 24,8927 2,502 3,60 
Galat 72 42,1750 0,5858       

Total 79           

Keterangan: F hitung < F tabel 5% maka perlakuan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05). 
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Lampiran 12.  Perhitungan Analisis Ragam Rasa 
Perlakuan P0 P1 P2 P3 Total 

Ulangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Panelis  

1 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 48 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 77 

3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 38 

4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 4 3 2 4 4 4 48 

5 4 3 4 2 5 5 3 4 2 3 2 4 4 4 4 3 57 

Total 18 16 16 16 20 18 17 15 15 14 15 16 15 18 17 17 263 

Subtotal 66 70 60 67 263 

 

 Faktor Koreksi = 
(∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑘=1𝑗=1𝑖=1 )

2

𝑝𝑥𝑛𝑥𝑚
 

= 
2632

5𝑥4𝑥4
 =  864,6125 

 JK Total =(∑ ∑ ∑ 𝑌𝐼𝑖𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑖=1 )

2
−  𝐹𝐾 

= (32 + 32 .......... +32) – 864,6125 

= 94,3875 

     JK Perlakuan = 
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2 
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑝𝑥𝑛
 

=
(66+70 +60 +67 )2−864,6125

5𝑥4
 = 2,6375 

 JK Panelis = 
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑛𝑥𝑚
 

= 
(432+772+382+482+572)− 864,6125

5𝑥4
 

= 58,8250 

 JK Galat  = JK Total – JK perlakuan–JK Panelis 

= 94,3875 – 2,6375 – 58,8250 

= 32,9250 

 



 

92 

 

Tabel Anova 
SK  Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan  3 2,6375 0,8792 1,9226 2,7420 4,0840 

Panelis  4 58,8250 14,7063 32,1595 2,502 3,60 

Galat  72 32,9250 0,4573       

Kesimpulan: Keterangan: F hitung < F tabel 5% maka 

perlakuan tidak memberikan perbedaan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) 
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Lampiran 13.  Perhitungan Analisis Ragam Warna 
Perlakuan P0 P1 P2 P3 

Total 

Ulangan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Panelis  

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 47 

4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 73 

5 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 45 

Total 18 17 18 18 18 17 17 17 17 17 17 18 17 16 17 17 273 

Subtotal 71 70 69 67 273 

 

 Faktor Koreksi = 
(∑ ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘𝑘=1𝑗=1𝑖=1 )

2

𝑝∗𝑛∗𝑚
 

= 
2772

5𝑥4𝑥4
 = 959,1125  

 JK Total = (∑ ∑ ∑ 𝑌𝐼𝑖𝑗𝑘
𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑗=1

𝑝
𝑖=1 )

2
−  𝐹𝐾 

= (32 + 32 .......... +32) – 959,1125  

= 49,8875 

     JK Perlakuan = 
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2 
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑝𝑥𝑛
 

=
(71+70 +69 +67 )2−959,1125 

5𝑥4
= 0,4375 

 JK Panelis =
∑ ∑ (∑ 𝑌𝑖𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1 )

2
−𝑓𝑘𝑛

𝑗=1
𝑝
𝑖=1

𝑛𝑥𝑚
 

= 
(482+642+472+732+452)−  959,1125

5𝑥4
 

= 38,5750 

 JK Galat  = JKTotal – JK perlakuan– JK Panelis 

= 49,8875 – 0,4375 – 38,5750 

= 10,8750 
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Tabel Anova 
SK Db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Perlakuan 3 0,4375 0,1458 0,9655 2,7420 4,0840 

Panelis 4 38,5750 9,6438 63,8483 2,502 3,60 

Galat 72 10,8750 0,1510       

Total 79           

Keterangan: F hitung < F tabel 5% maka perlakuan tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata 

(P>0,05). 

 

 


