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ABSTRACT  

 The purpose of this research was to determine the 

best concentration of the addition of date extract (Phoenix 

dactylifera L.) to improve the quality of yoghurt drink of 

sensory evaluation, viscosity, syneresis, and protein. The 

research material used was yoghurt drink with the addition of 

a stabilizer and a natural sweetener date extract. The method 

used in the study was an experimental laboratory using 

Completely Randomized Design (RAL) and then continued 

with Duncan Multiple Range Test. The study was conducted 

with 4 treatments and 4 replications. The variable measured 

were: sensory evaluation, viscosity, syneresis, and protein 

content. The results showed that the effect of each treatment 

on the sensory evaluation, viscosity, syneresis and protein 

content was highly significant (P< 0.01). it was concluded that 

the used 40% date extract produces the best yoghurt drink in 

terms of sensory evaluation (value score of 3.31 for the color, 

a score of 3.75 for the aroma, a score of 4.19 for taste), 

viscosity value 45.75cps, sineresis value 54.86% and protein 

content with a value of 2.99%. 

Keywords: Yoghurt drink, date extract, sensory evaluation 
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RINGKASAN 

 

Yoghurt merupakan produk olahan susu hasil 

fermentasi dengan bantuan bakteri asam laktat Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus 

thermophilus. Kendala dalam pembuatan yoghurt adalah 

viskositas rendah, sineresis tinggi. Kurma mengandung 

glukosa yang cukup tinggi. Penambahan sari kurma sebagai 

bahan penstabil dimungkinkan dapat mempengaruhi mutu 

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

dan kadar protein yoghurt drink. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2016 

sampai bulan Januari 2017 di Rumah Yoghurt Kota Batu. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi 

penambahan sari kurma (Phoenix dactylifera L.) yang terbaik 

untuk meningkatkan kualitas yoghurt drink ditinjau dari mutu 

organoleptik, viskositas, sineresis, dan kadar protein. 

Materi penelitian adalah yoghurt drink dengan 

penambahan bahan penstabil dan pemanis alami sari kurma. 

mailto:irakhusnuli@gmail.com
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Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Lengkap (RAL). 

Penelitian dilakukan dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan tersebut adalah penambahan sari kurma sebanyak 

25%, 30%, 35% dan 40% pada yoghurt drink. Variabel yang 

diukur adalah : mutu organoleptik, viskositas, sineresis, dan 

kadar protein. Data dianalisis dengan analisis ragam kemudian 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan sari 

kurma berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap mutu 

organoleptik, viskositas, sineresis dan kadar protein yoghurt 

drink. Rata-rata nilai skor warna yaitu 3,31-4,81, rata-rata nilai 

skor aroma yaitu 2,81-4,50, rata-rata nilai skor rasa yaitu 2,56-

4,56, rata nilai viskositas yaitu 32,75-45,75 cps, rata-rata nilai 

sineresis yaitu 54,86-59,11% dan rata-rata kadar protein yaitu 

2,99-3,60%. Penambahan sari kurma 40% menghasilkan 

yoghurt drink yang terbaik ditinjau dari mutu organoleptik 

(nilai skor 3,31 untuk warna, nilai skor 3,75 untuk aroma, nilai 

skor 4,19 untuk rasa), nilai viskositas 45,75 cps, nilai sineresis 

54,86% dan kadar protein sebesar 2,99%. 

Kesimpulan penelitian ini adalah penambahan sari 

kurma sebagai bahan penstabil berpengaruh terhadap mutu 

organoleptik, viskositas dan sineresis. Penambahan sari 

dengan konsentrasi 40% pada yoghurt drink, menghasilkan 

yoghurt drink terbaik ditinjau dari mutu organoleptik, 

viskositas, sineresis dan kadar protein. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produk peternakan merupakan produk yang banyak 

mengalami perkembangan dengan adanya teknologi saat ini, 

salah satunya yaitu produk susu. Susu segar merupakan bahan 

pangan produk hasil ternak yang mengandung gizi tinggi 

karena mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap seperti 

laktosa, lemak, protein, berbagai vitamin dan mineral 

(Widodo, 2003). Jenis susu yang banyak dikonsumsi saat ini 

adalah susu sapi. Susu sapi merupakan bahan pangan yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik dikonsumsi dalam 

keadaan segar maupun dalam bentuk produk olahan. Susu 

mengandung kadar air yang tinggi sehingga dapat dijadikan 

media pertumbuhan yang sangat baik bagi bakteri, dan tidak 

semua orang mampu mencerna laktosa susu dengan baik, 

karena lactose intolerance. Perlu dilakukan pengolahan dan 

pengawetan susu untuk memperpanjang daya simpan susu 

yakni dengan fermentasi. Fermentasi merupakan metode 

pencegahan yang dapat diterapkan untuk mempertahankan 

bahkan meningkatkan kualitas susu. Salah satu produk 

fermentasi susu yang sudah dikenal adalah yoghurt. 

Yoghurt merupakan salah satu produk susu yang 

difermentasi dengan penambahan Bakteri Asam Laktat (BAL) 

dan dibuat dengan berbagai variasi komposisi yang 

mempunyai cita rasa asam. Bakteri Asam Laktat yang sering 

digunakan yaitu Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus 

acidophilus dan Streptococcus thermophilus. Beberapa 

manfaat yoghurt yang ditimbulkan oleh bakteri asam laktat 

dalam yoghurt yaitu mengatasi lactose intolerance (Surajudin, 
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Purnomo dan Dwi, 2006). Konsumen mulai banyak menyukai 

produk susu fermentasi, terbukti dengan industri pengolahan 

susu yang adanya perkembangan yang pesat pada 

memproduksi yoghurt untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 

Sebagian besar konsumen belum bisa menerima yoghurt 

dikarenakan yoghurt memiliki aroma yang khas serta memiliki 

rasa yang asam, sehingga dibutuhkan variasi produk agar 

dapat diterima oleh semua konsumen. Berdasarkan pada 

proses pembuatannya, yoghurt dibedakan menjadi dua macam 

yakni yoghurt plain dan yoghurt drink. Yoghurt plain 

merupakan susu yang difermentasi oleh bakteri asam laktat, 

tanpa penambahan rasa dan memiliki tekstur yang kental 

sedangkan yoghurt drink merupakan yoghurt dengan 

penambahan rasa (perisa) yang berasal dari buah-buahan, sirup 

atau larutan gula. Yoghurt yang disukai konsumen yaitu 

yoghurt drink dengan perasa buah dan kekentalan yang tinggi. 

Penambahan larutan gula dapat dijadikan variasi untuk 

memberikan rasa yoghurt yang tidak terlalu asam akan tetapi 

aroma khas yoghurt masih tetap ada serta kekentalan yang 

rendah. Wulandari dan Purtanto (2010) menyatakan bahwa 

yoghurt dengan penambahan rasa dapat meningkatkan cita 

rasa, dan meningkatkan kesukaan atau penerimaan konsumen. 

Kendala yang biasa terjadi dalam pembuatan yoghurt 

drink antara lain viskositas rendah, timbulya sineresis dan 

tampilan fisik yang kurang menarik. Pembuatan yoghurt drink 

membutuhkan penstabil agar dapat mempertahankan kualitas 

yoghurt dengan masa simpan yang cukup lama. Cara untuk 

mencegah timbulnya kerusakan fisik adalah melalui 

penambahan penstabil, yang berfungsi meningkatkan 

viskositas dan daya ikat air serta menurunkan sineresis. 

Penelitian sebelumnya Utomo, Purwadi dan Thohari (2013) 
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menyatakan bahwa penambahan stabilizer pada yoghurt drink 

dapat digunakan sebagai bahan penstabil yang dapat 

meningkatkan kualitas yoghurt drink. 

Suryono, Purwadi dan Thohari (2014) menyatakan 

bahwa tujuan utama penambahan penstabil pada yoghurt drink 

yaitu meningkatkan dan mempertahankan sifat karakteristik 

yoghurt seperti kekentalan, konsistensi, penampakan, dan rasa 

yang khas. Peran utama dari bahan penstabil terdiri atas dua 

tahap yaitu pertama pengikatan air dan yang kedua 

meningkatkan kekentalan yoghurt. Penstabil yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan sari buah kurma. 

Sari kurma merupakan hasil olahan buah kurma yang 

memiliki serat, glukosa, vitamin dan protein. Kurma juga 

mengandung mineral seperti, kalsium, sodium dan potasium. 

Kadar protein pada kurma sekitar 1,8-2%, kadar glukosa dan 

fruktosa sekitar 20-70% dan kadar serat 2-4% (Jahromi et al., 

2007). Penambahan sari kurma dapat meningkatkan kualitas 

yoghurt karena sari kurma memilki rasa yang manis dan 

tekstur yang kental, sehingga dapat digunakan sebagai 

pengganti pemanis seperti gula, dan sebagai bahan penstabil. 

Sari kurma dapat meningkatkan cita rasa, viskositas, kadar 

protein serta menekan sineresis serta dari yoghurt drink. 

Penelitian ini bertujuan mengetahui konsentrasi penambahan 

sari kurma (Phoenix dactylifera L.) yang terbaik untuk 

meningkatkan kualitas yoghurt drink ditinjau dari mutu 

organoleptik, viskositas, sineresis dan kadar protein. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berapa konsentrasi sari kurma yang terbaik pada 

yoghurt drink ditinjau dari mutu organoleptik, viskositas, 

sineresis, dan kadar protein? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Mengetahui konsentrasi sari kurma yang terbaik pada 

yoghurt drink ditinjau dari mutu organoleptik, viskositas, 

sineresis, dan kadar protein. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah pola pikir yang kreatif dan inovatif berupa 

ide dan gagasan yang melahirkan inspirasi dalam pembuatan 

yoghurt kurma dengan pengolahan yang tepat, sehingga dapat 

dikonsumsi dan dapat meningkatkan nilai gizinya. 

 

1.4.2 Bagi Masyarakat Umum 

Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum 

tentang yoghurt drink dengan penambahan kurma yang 

memiliki nilai gizi yang baik serta dapat menambah nilai jual 

dan menjadi produk olahan alternatif dalam pemanfaatan 

produk olahan susu. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt adalah produk olahan susu yang difermentasi 

oleh bakteri asam laktat (BAL), yaitu Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus 

thermophilus. Bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan 

yoghurt adalah susu segar. Yoghurt drink merupakan salah 

satu bentuk diversifikasi yoghurt, yang bertekstur encer, dan 

tidak terlalu asam dengan perisa alami. Yoghurt drink 

termasuk salah satu bentuk diversifikasi yoghurt yang dibuat 

dengan alasan untuk meningkatkan daya tarik konsumen untuk 

mengkonsumsi yoghurt dengan adanya cita rasa yang tidak 
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begitu asam. Proses pembuatan yoghurt drink membutuhkan 

penstabil untuk melembutkan tekstur, membuat struktur gel, 

dan mencegah serta mengurangi sineresis (keluarnya cairan) 

pada yoghurt drink, sehingga dapat lebih tahan lama. Produk 

minuman susu fermentasi dapat dibuat tanpa penambahan 

bahan tambahan pangan sebagai bahan penstabil, akan tetapi 

hal tersebut akan mengakibatkan sineresis. Penambahan bahan 

penstabil semakin tinggi akan meningkatkan viskositas dari 

yoghurt drink, dan menekan sineresis yoghurt drink. Yoghurt 

dengan rasa manis baik karena ditambah gula maupun buah 

lebih disukai oleh konsumen. Kandungan gula yang cukup 

tinggi pada sari buah kurma dapat meningkatkan mutu 

organoleptik, meningkatkan viskositas, menurunkan sineresis, 

sehingga mampu berperan sebagai bahan pemanis maupun 

bahan penstabil dalam pembuatan yoghurt drink. 
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Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1. Alur kerangka pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Konsentrasi sari kurma yang berbeda diduga 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap mutu 

organoleptik, viskositas, sineresis, dan kadar protein yoghurt 

drink. 

 

 

Total padatan ≤ 11% 

(Yildiz, 2010) 

Sari kurma sebagai pemanis dan 

penstabil alami dalam pembuatan 

yoghurt drink 

Kualitas yoghurt drink meningkat ditinjau dari mutu organoleptik, 

viskositas, sineresis, dan kadar protein. 

Berbentuk encer dengan 

kandungan padatan yang rendah 

Kendala pembuatan 

yoghurt adalah timbulnya 

sineresis dan viskositas 

rendah serta rasa yang 

asam. 

Kadar gula pada kurma 

mencapai ≥ 50% (berat 

kering)  

(Al-Shahib and Marshall, 

2003) 

Proses pembuatan yoghurt drink 

rentan mengalami kerusakan fisik 

Yoghurt drink 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Susu Sapi Segar 

Susu segar adalah bahan pangan yang mempunyai 

nilai gizi tinggi karena mempunyai kandungan nutrisi yang 

lengkap seperti laktosa, lemak, protein, berbagi vitamin dan 

mineral (Widodo, 2003). Susu merupakan bahan makanan 

bergizi yang memiliki susunan dan perbandingan gizi yang 

sempurna, mudah dicerna dan diserap oleh darah. Bila 

dibandingkan dengan bahan makanan lain, susu mengandung 

zat gizi yang lebih tinggi. Komponen penting dalam susu dan 

produk susu diantaranya adalah kalsium, vitamin D, protein, 

potasium, vitamin A, vitamin B12, riboflavin, dan fosfor 

(Miller, Jarvis and McBean, 2007). Kandungan zat gizi yang 

tinggi ini menjadikan susu sebagai bahan makanan yang 

sangat baik untuk dikonsumsi oleh manusia. Kandungan zat 

gizi yang tinggi juga menyebabkan susu menjadi media 

pertumbuhan yang sangat baik bagi bakteri. 

Komposisi susu sapi terdiri atas air, lemak, dan bahan 

kering tanpa lemak. Bahan kering tanpa lemak terdiri dari 

protein, laktosa, mineral, asam, enzim, dan vitamin (Susilorini 

dan Sawitri, 2007). Komposisi susu sapi antara lain 3,6% 

lemak, 3,2%, protein, 4,7% laktosa, 0,8% bahan mineral 

(Winarno dan Fernandez, 2007). 

 

2.2 Yoghurt 

Yoghurt merupakan salah satu produk susu yang 

difermentasi dengan bakteri dan dibuat dengan berbagai 

variasi komposisi. Kultur dari yoghurt yang biasa digunakan 

yaitu Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus dan 
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Streptococcus thermophilus. Yoghurt merupakan minuman air 

dan kental dari akumulasi asam laktat, dan rasa yang khas 

merupakan hasil dari aktifitas starter bakteri (bakteri asam 

laktat) dalam fermentasi susu (Elisabeth, 2009). Badan Standar 

Nasional (1992) menyatakan bahwa yoghurt adalah produk 

yang diperoleh dari susu yang telah dipasteurisasi, kemudian 

difermentasi dengan bakteri sampai diperoleh keasaman, bau, 

dan rasa yang khas, dengan atau tanpa penambahan bahan lain 

yang diizinkan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan 

yoghurt telah ditetapkan pada SNI 01-2981-2009 yang tersaji 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Syarat mutu yoghurt (SNI 01-2981-2009) 

No Kriteria uji Spesifikasi 

1 Keadaan  

 - Penampakan - Cairan kental sampai semi 

padat 

 - Bau  - Normal/khas 

 - Rasa  - Asam/khas 

 - Konsentrasi  - Homogen 

2 Lemak % b/b Maks 3,0 

3 Bahan kering tanpa lemak % Maks 8,2 

4 Protein % b/b Min 2,7 

5 Abu Maks 1.0 

6 Jumlah asam (sebagai asam 

laktat) % b/b 

0,5-2,0 

7 cemaran logam  

 - Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,3 

 - Tembaga (cu) mg/kg Maks 20 

 - Seng (Zn) mg/kg Maks 40 

 - Timah (Sn) mg/kg Maks 40 

 - Raksa (Hg) mg/kg Maks 0,03 

 - Arsen (As) mg/kg Maks 0,1 

8 Cemaran mikroba  

 - Bakteri colliform Maks 10 

 - E. Colli < 3 

 - Salmonella Negatif/100 gram 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI 01-2981-2009) 
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2.3 Yoghurt Drink 

Yoghurt drink merupakan jenis yoghurt yang 

bertekstur encer, dan dapat segera diminum seperti susu segar 

(Astawan, 2008). Yoghurt drink adalah salah satu terobosan 

baru dalam pembuatan yoghurt yaitu dengan penambahaan air 

sehingga tidak terlalu asam, encer, mudah diminum (Widodo, 

2003).  

Total bahan padat yoghurt drink tidak lebih dari 11% 

(Yildiz, 2010). Yoghurt drink bentuknya lebih encer 

dibandingkan susu murni, dan kandungan padatan susu lebih 

rendah. Total padatan susu fermentasi berkisar 8-10% 

(Widodo, 2002). 

 

2.3.1 Proses Pembuatan Yoghurt Drink 

2.3.1.1 Persiapan Bahan 

Teknologi dasar pembuatan yoghurt meliputi 

persiapan bahan baku (susu), dan bahan tambahan lainnya 

tergantung dari jenis yoghurt, pasteurisasi, homogenisasi, 

penambahan kultur, pemeraman, dan pengepakan (Winarno 

dan Fernandez, 2007). Bahan-bahan lain yang biasa 

ditambahkan adalah bahan untuk meningkatkan padatan (susu 

skim, whey, laktosa), bahan pemanis (glukosa dan sukrosa), 

stabilizer (gelatin, alginat, karaginan, whey protein yang 

dipekatkan, aroma, pewarna dan buah buahan segar (Hidayat, 

Kusrahayu dan Mulyani, 2013). 

 

2.3.1.2 Pasteurisasi dan Persiapan Bibit 

Pasteurisasi merupakan proses pemanasan pada susu 

dalam kisaran (range) 63
o
C selama 30 menit dan digunakan 

untuk dua tujuan yakni mengeliminasi mikroorganisme 

patogen spesifik atau patogen yang berhubungan dengan 
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produk dan mengeliminasi mikroorganisme pembusuk. Proses 

pasteurisasi dapat menekan jumlah bakteri yang terdapat 

didalam susu (Adam and Moss, 2008). Pasteurisasi dapat 

dilakukan dengan cara Low Temperature Long Time (LTLT) 

atau High Temperature Short Time (HTST). LTLT dilakukan 

pemanasan pada suhu 63°C selama 30 menit sedangkan HTST 

dilakukan pemanasan pada suhu 79,44°C selama 25 detik 

(Estiasih dan Ahmadi, 2009). 

 

2.3.1.3 Penurunan Suhu 

Winarno dan Fernandez (2007) menyatakan bahwa 

tujuan dari penurunan suhu tersebut untuk memberikan 

kondisi optimal bagi pertumbuhan bakteri serta bakteri yang 

ditambahkan tidak mati. Kultur bakteri yang mati akibat suhu 

yang terlalu tinggi menyebabkan proses fermentasi tidak 

berjalan. Penurunan suhu dilakukan sampai suhu mencapai 

43
o
C. 

 

2.3.1.4 Penambahan starter 

Susu yang didinginkan sampai suhu 43
o
C kemudian 

diinokulasi kultur campuran Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus thermophilus 

sebanyak 2% (Winarno dan Fernandez, 2007). Bakteri asam 

laktat yang digunakan dalam pembuatan yoghurt terdiri dari 

kombinasi bakteri Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus 

thermophilus (Chairunnisa, 2009). Kultur yoghurt mempunyai 

peran penting dalam proses asidifikasi dan fermentasi susu. 

Kualitas hasil akhir yoghurt sangat dipengaruhi oleh 

komposisi dan preparasi kultur starter. Komposisi starter 

terdiri dari bakteri termofilik dan mesofilik (Hidayat, Padaga 

dan Suhartini, 2006). Penggunaan starter dalam pembuatan 
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yoghurt adalah 2-5%. Penggunaan starter yang berlebihan 

akan memproduksi asam laktat yang berlebih pula, sehingga 

rasa yoghurt yang dihasilkan sangat asam (Ace dan Supangkat, 

2006). 

Bakteri asam laktat (BAL) mempunyai pengaruh 

terhadap aroma pangan. Pada berbagai produk susu 

fermentasi, BAL diketahui membentuk senyawa volatil 

dengan kadar sensori yang menentukan cita rasa dari suatu 

produk. Fermentasi asam laktat diharapkan memberikan aroma 

dan gizi serta tekstur bahan pangan menjadi lebih kental. 

Substansi yang dihasilkan oleh BAL, seperti asam laktat dan 

komponen volatil memberi karakter asam, dan aroma yoghurt. 

Keasaman dari asam laktat inilah yang berperan dalam 

mengumpulkan protein susu menjadi curd, dan menghasilkan 

tekstur yoghurt yang semi padat (Widodo, 2003). 

 

2.3.1.5 Fermentasi 

Proses fermentasi merupakan kunci keberhasilan dari 

produksi yoghurt, karena karakteristik produk akhir terbentuk 

selama proses fermentasi berlangsung, fermentasi dilakukan 

pada suhu 40-45°C (Hidayat dkk., 2006). Selama masa 

inkubasi atau penyimpanan, maka yoghurt harus dalam 

keadaan tertutup rapat. Susu perlahan-lahan akan mengalami 

proses penggumpalan atau koagulasi dari protein susu 

(kasein), dan berangsur-angsur susu berubah menjadi asam 

karena adanya perubahan laktosa menjadi asam laktat 

(Winarno dan Fernandez, 2007). 

 

2.4 Sari Kurma 

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa minuman jus 

dan sari buah dapat menjadi media yang baik untuk 
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pertumbuhan bakteri probiotik. Kurma mengandung 

komponen penyusun buah yang sebagian besar merupakan 

gula pereduksi, yaitu glukosa, dan fruktosa sekitar 20-70% 

(bobot kering) , sehingga buah kurma mudah dicerna, dan 

cepat mengganti energi tubuh yang hilang serta mengandung 

0,10-0,73% lemak, dan 2,12-5,60% protein. Jumlah asupan 

kalori rata-rata untuk satu buah kurma yakni 8,32 g (Jahromi 

et al., 2007). Kurma mengandung karbohidrat dengan 

persentase yang tinggi (44-88%), lemak (0,2-0,5%), protein 

(2,3-5,6%) (Al-Shahib and Marshall, 2003). Sari kurma dibuat 

dengan cara mendidihkan kurma, dan air dalam jumlah yang 

sama, kemudian disaring menggunakan kain, setelah itu 

ditambahkan gula dan asam sitrat, lalu dipasteurisasi selama 

25 menit didalam air  mendidih (FAO, 2004). Proses 

pembuatan sari kurma antara lain sortasi buah kurma 

dilakukan dengan cara memilih buah kurma yang baik. Biji 

kurma dipisahkan dari buahnya, buah kurma dihancurkan 

menggunakan blender dengan menambahkan air 

(pengenceran) sesuai dengan kebutuhan, yaitu 1 : 2. Sari buah 

kurma selanjutnya disaring dan dipisahkan dari ampasnya. 

Sari buah kurma yang telah dipisahkan dari ampas selanjutnya 

di blanching. Blanching bertujuan untuk inaktivasi enzim dan 

mengurangi jumlah mikroba awal (Retnowati dan Kusnadi, 

2014). Berikut kandungan gizi pada buah kurma yang tersaji 

pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan gizi dalam 100 g pada buah kurma  

Komposisi Persentase 

Glukosa  51,3 

Protein  2,91 

Fruktosa  48,5 

Sukrosa  3,2 

Kalsium (mg/g) 187 

Sumber: Assirey, 2014 

 

2.5 Kualitas Yoghurt Drink 

2.5.1 Mutu Organoleptik 

Uji organoleptik pada produk pangan memiliki arti 

penting karena berkaitan dengan penilaian panelis terhadap 

produk yang dihasilkan. Produk yang berkualitas tidak hanya 

ditentukan oleh sifat-sifat fisik dan kimia produk, tetapi juga 

tingkat penerimaan konsumen (Soekarto, 2008).  

 

2.5.1.1 Warna 

Kandungan riboflavin juga dapat menyebabkan warna 

yoghurt menjadi kekuningan. Warna yang 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 (Widagdha dan Nisa, 

2015). Secara visual faktor warna tampil lebih dahulu dan 

kadang-kadang sangat menentukan. Suatu bahan yang bernilai 

gizi, enak dan teksturnya sangat baik, tidak akan diterima 

apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang (Winarno, 

2002). Produk fermentasi susu kambing dengan penambahan 
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sari kurma dapat menghasilkan warna yang coklat pekat. 

Penambahan sari kurma sebanyak 10% pada produk 

fermentasi susu kambing tidak hanya mempengaruhi warna 

namun juga memberikan rasa manis pada yoghurt (Balia dkk., 

2011). Yoghurt dengan pati aren memiliki warna yang keruh 

dan kecoklatan, hal itu dikarenakan pati aren memilki warna 

yang keruh, dan kecoklatan. Semakin banyak konsentrasi pati 

aren yang digunakan warnanya akan semakin keruh 

(Pramitaningrum, 2011). Warna minuman probiotik dengan 

penambahan ekstrak buah naga sebanyak 25% menghasilkan 

warna merah jingga, dan penambahan ekstrak buah naga 

sebanyak 100% menghasilkan warna merah muda. Semakin 

tinggi konsentrasi buah naga merah maka semakin merah 

warna yang dihasilkan pada minuman probiotik (Oktaviani, 

2014). 

 

2.5.1.2 Aroma 

Penambahan pati aren  dengan konsentrasi 7% dan 

10% pada yoghurt memiliki aroma yang berbeda dari yoghurt 

lainnya, hal ini dikarenakan pati aren memiliki aroma yang 

khas, sehingga penggunaannya dalam yoghurt mempengaruhi 

aroma yoghurt yang dihasilkan (Pramitaningrum, 2011). 

Penambahan sari buah sirsak sebanyak 20% pada yoghurt 

dapat menghasilkan aroma sirsak, namun panelis lebih 

menyukai aroma yoghurt dan aroma sirsak yang seimbang 

(Kartikasari dan Nisa, 2014). Substansi yang dihasilkan oleh 

bakteri asam laktat dan komponen volatile memberikan 

karakteristik asam dan aroma yoghurt (Widodo, 2002). 
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2.5.1.3 Rasa 

Rasa asam pada yoghurt terbentuk karena adanya 

aktivitas metabolisme bakteri asam laktat. Berdasarkan SNI 

(01-2981-1992), yoghurt memiliki rasa khas seperti asam, cita 

rasa khas yang timbul dari yoghurt ini diakibatkan adanya 

asam laktat. Azizah (2013) menyatakan bahwa penambahan 

nangka akan mengurangi rasa asam pada yoghurt, karena 

adanya kandungan gula yang bertambah dalam yoghurt drink 

sehingga menimbulkan dampak cita rasa yang disukai panelis. 

Celik, Bakirci dan Sat (2006) menyatakan bahwa penambahan 

gula sukrosa sebanyak 10% dapat menghasilkan rasa yang 

manis pada yoghurt, dan dengan adanya rasa manis pada 

yoghurt dapat meningkatkan kesukaan panelis. 

 

2.5.2 Viskositas 

Viskositas merupakan sifat bahan cair yang 

memberikan peningkatan kekuatan yang menahan pergerakan 

relatif lapisan yang berdekatan dengan bahan cair. Apabila 

tekstur yoghurt yang baik tidak dapat dipenuhi maka akan 

menyebabkan penolakan dari konsumen, seperti halnya jika 

yoghurt memiliki viskositas yang rendah. 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 diperngaruhi oleh 

pH, kadar protein, jenis kultur strain, waktu inkubasi, dan total 

padatan susu. Viskositas sari buah yang ditambahkan gelatin 

lebih tinggi daripada sari buah dengan penambahan kitosan. 

Kondisi dipengaruhi oleh sifat gelatin yang mudah terdispersi 

dalam air. 

Gianti dan Evanuarini (2011) menyatakan bahwa 

semakin tinggi tingkat pemberian gula maka aktifitas air 
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dalam susu fermentasi semakin berkurang, sehingga akan 

menyebabkan peningkatan viskositas. Diantoro dkk. (2015) 

menyatakan bahwa semakin tinggi penambahan ekstrak daun 

kelor maka semakin tinggi nilai viskositas yoghurt yang 

dihasilkan. Rata-rata nilai viskositas yoghurt kelor adalah 

32,46 cps sampai 37,30 cps.  

 

2.5.3 Sineresis 

Sineresis merupakan akibat dari menurunnya 

kemampuan jaringan protein untuk mengikat air, sineresis 

merupakan salah satu parameter kualitas yoghurt, semakin 

tinggi sineresis makin turun mutunya. Sineresis terjadi karena 

adanya perubahan kelarutan kasein, dan pengkerutan partikel 

kasein. Faktor-faktor yang mempengaruhi sineresis yoghurt, 

antara lain adalah keasaman dan pH, serta daya ikat air. 

Sineresis juga dapat disebabkan oleh jumlah kandungan bahan 

padatan yang rendah pada yoghurt (Dibyanti, Radiati dan 

Rosyidi, 2014).  

Proses pembuatan yoghurt drink membutuhkan 

penstabil untuk memperlembut tekstur, membuat struktur gel, 

dan mencegah serta mengurangi sineresis (keluarnya cairan) 

para yoghurt drink sehingga dapat lebih tahan lama. Produk 

minuman susu fermentasi dapat dibuat tanpa penambahan 

bahan tambahan pangan untuk stabilizer, akan tetapi hal 

tersebut akan mengakibatkan sineresis karena rendahnya SNF 

pada susu (Tamime, 2006).  

Wulandari dan Purtanto (2010) menyatakan bahwa 

peningkatan kandungan pada susu dapat meningkatkan 

kekokohan gel, dan viskositas serta menurunkan tingkat 

sineresis. Sineresis merupakan salah satu parameter kualitas 

yoghurt, semakin tinggi sineresis maka semakin turun kualitas 
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yoghurt. Hasil penelitian Utomo, Purwadi dan Thohari (2013) 

menunjukan bahwa penambahan stabilizer alami umbi porang 

dapat meningkatkan viskositas hingga 19,66 cps, serta 

menurunkan sineresis hingga 76,91%, hal itu dikarenakan 

umbi porang mengandung glukomanan sehingga dapat 

memperkuat struktur gel, memperbaiki struktur dan 

mengentalkan. Hasil ini sesuai dengan pendapat Goncalvez et 

al. (2005), penambahan konsentasi pengental akan 

mengurangi terjadinya sineresis secara signifikan. 

 

2.5.4 Kadar Protein 

Komposisi yoghurt secara umum adalah protein 4-6%, 

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

3,8-4,6%  (Susilorini dan Sawitri, 2007). Hasil penelitian 

kadar protein pada yoghurt susu sapi dengan variasi 

penambahan sari daun kelor mengalami peningkatan 

sebanding dengan kenaikan konsentrasi daun kelor yang 

ditambahkan sehingga penambahan sari daun kelor 5% 

diperoleh kadar protein yang tertinggi sebanyak 0,87% 

(Rahmawati dan Suhartatik, 2015). Hassan and Amjad (2010) 

menyatakan bahwa kadar protein terlarut berhubungan dengan 

aktivitas proteolitik bakteri asam laktat, yang mengubah 

protein (kasein) menjadi asam amino dan peptida, sehingga 

akan meningkatkan kadar protein yang terlarut pada yoghurt. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan yaitu 7 

November 2016 sampai 15 Januari 2017. Pembuatan yoghurt 

drink sari kurma di Rumah Yoghurt Kota Batu, pengujian 

mutu organoleptik di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang, pengujian viskositas di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang, pengujian sineresis, 

dan kadar protein di Laboratorium Kimia, Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 

yoghurt drink dengan penambahan sari kurma sebagai bahan 

penstabil dan pemanis alami. Bahan dan alat yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan pembuatan yoghurt drink yaitu : susu sapi segar 

yang diperoleh dari KUD Mitra Bakti Junrejo Malang, buah 

kurma merk lulu (penstabil dan pemanis alami), starter 

yoghurt (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus 

dan Streptococcus thermophilus) yang diperoleh dari Rumah 

Yoghurt Kota Batu, air (pengencer). Pengenceran yang 

dilakukan yaitu dengan perbandingan yoghurt : air (2 : 1). 

Bahan yang digunakan untuk analisa: CuSO4, kalium natrium 

tartrat, NaOH 10%, aquades. Bahan dalam pembuatan sari 

buah kurma: buah kurma, dan air mineral. Prosedur 
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pembuatan sari buah kurma modifikasi dari penelitian 

Retnowati dan Kusnadi (2014) terdapat pada Lampiran 1. 

 

3.2.2.  Alat penelitian 

Peralatan yang digunakan dibagi menjadi 3 kelompok 

yaitu peralatan untuk pembuatan sari kurma, peralatan 

pembuatan yoghurt drink dan peralatan untuk analisis. Alat 

yang digunakan dalam pembuatan sari kurma antara lain: 

pisau, blender, saringan, baskom, botol, sendok, timbangan 

digital, kompor gas, panci. Peralatan yang digunakan dalam 

pembuatan yoghurt drink antara lain: toples pp, pengaduk, 

saringan, sendok, gelas ukur 500 ml, centong, panci, kompor 

gas, kertas label, thermometer, gelas ukur 3 l. peralatan yang 

digunakan dalam analisis antara lain: pengujian mutu 

organoleptik menggunakan cup 100 ml, sendok, nampan. Uji 

viskositas menggunakan viskometer elcometer 2300 RV. Uji 

sineresis menggunakan sentrifuge WX Ultra 100 Thermo 

Scientific, tabung sentrifuge, timbangan analitik Precisa XT 

120 A, mikropipet. Uji kadar protein menggunakan 

erlenmeyer, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mikropipet, 

beakerglass 250 ml, alumunium foil, kuvet, spektofotometer 

SmartSpec
TM

 Plus. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Penelitian dilakukan dengan 4 perlakuan dan 

4 ulangan. Penelitian didasarkan pada persentase penambahan 

sari kurma. 
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3.3.1 Penelitian Pendahuluan 

Sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu 

dilakukan penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini 

bertujuan untuk menentukan konsentrasi sari kurma dalam 

pembuatan yoghurt drink. Metode yang digunakan dalam 

penelitian pendahuluan ini yaitu trial and error, yaitu dengan 

mengukur konsentrasi bahan penstabil yang tepat dalam 

pembuatan yoghurt drink agar tidak terjadi sineresis, 

mengukur persentase perbandingan air dan yoghurt plain, 

sehingga pada akhirnya menemukan metode pembuatan 

yoghurt drink dengan kualitas baik. 

Penelitian ini menggunakan yoghurt drink yang telah 

difermentasi selama 48 jam dengan bakteri Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus acidophilus dan Streptococcus 

thermophilus sebanyak 2% dengan perbandingan 1 : 1 : 1. 

Penelitian pendahuluan ini dilakukan dengan maksud 

mensubstitusi sari kurma sebagai pengganti gula atau perasa 

dan penstabil pada pembuatan yoghurt drink. Pengenceran 

yang dilakukan yaitu 2 (yoghurt) : 1 (air) sedangkan 

pengenceran antara air dengan kurma 1 : 2. 

Percobaan ke 1 pada tahap pertama, yoghurt plain 

ditambahkan air dengan perbandingan 2 : 1 lalu dilakukan 

pengadukan hingga merata. Yoghurt yang digunakan 500 ml 

dan air 250 ml. Penambahan sari kurma sebanyak 5% pada 

yoghurt drink. Tahap kedua penambahan sari kurma sebanyak 

10%. Tahap ketiga dengan menambahkan sari kurma sebanyak 

15%, dan pada tahap keempat yoghurt drink ditambahkan 

dengan sari kurma sebanyak 20%. Tahap terakhir merupakan 

penentuan tingkat rasa asam pada yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma. Pada tahap ini yoghurt drink dengan 
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rasa asam yang sedikit manis yaitu tahap keempat dan rasa 

asam yang cukup tinggi pada tahap pertama.  

Percobaan ke 2 dilakukan dengan meningkatkan 

konsentrasi penambahan sari kurma namun perbandingan 

antara yoghurt dengan air tetap 2 : 1. Yoghurt yang digunakan 

200 ml dan air 100 ml dengan persentase penambahan sari 

kurma berdasarkan volume yoghurt drink mulai dari 25, 30, 

35, 40, dan 45%. Setiap akhir tahap akan dilakukan pengujian 

organoleptik dengan panelis semi terlatih sehingga yoghurt 

drink sari kurma yang dihasilkan akan mendapatkan penilaian 

dari panelis semi terlatih.  

 

3.3.2 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang 

dilakukan sebagai dasar rancangan penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan yang 

meliputi: 

P1 : yoghurt drink 300 ml + 25% sari kurma 

P2 : yoghurt drink 300 ml + 30% sari kurma 

P3 : yoghurt drink 300 ml + 35% sari kurma 

P4 : yoghurt drink 300 ml + 40% sari kurma 

Formulasi yoghurt plain yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan susu sapi dan starter 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus dan 

Streptococcus thermophilus dengan perbandingan 1 : 1 : 1. 

Formulasi yoghurt plain tersaji pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Formulasi yoghurt plain 

Bahan Yoghurt Komposisi 

P1 P2 P3 P4 

Susu sapi (ml) 200 200 200 200 

Starter (ml) 4 4 4 4 

Total 204 204 204 204 

 

Formulasi yoghurt sari kurma yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu yoghurt plain dengan penambahan air 

(pengencer) dengan perbandingan 2 :1 dan penambahan sari 

kurma sesuai dengan perlakuan, hal ini tersaji pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Formulasi yoghurt drink dengan penambahan sari 

kurma 

Bahan yoghurt drink 
Komposisi 

P1 P2 P3 P4 

Yoghurt plain (ml) 200 200 200 200 

Air (ml) 100 100 100 100 

Sari kurma (ml) 75 90 105 120 

Total 375 390 405 420 

Keterangan : P1= yoghurt drink 300 ml + 25% sari kurma; 

P2= yoghurt drink 300 ml + 30% sari kurma 

P3= yoghurt drink 300 ml + 35% sari kurma; 

P4= yoghurt drink 300 ml + 40% sari kurma 

Tabel 5. Model tabulasi data 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 P4U4 
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3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Diagram Alir Pembuatan Yoghurt Plain 

Proses pembuatan yoghurt plain menggunakan metode 

dari Ginting dan Pasaribu (2005) yang telah dimodifikasi. 

Proses pembuatan yoghurt plain terdapat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan yoghurt plain menurut 

Ginting dan Pasaribu (2005) yang sudah 

dimodifikasi. 

 

Dipasteurisasi sampai suhu 72
o
C selama 15 detik 

Penurunan suhu hingga menjadi 42
 o
C 

Pemeraman selama 48 jam pada suhu 27
o
C 

Penambahan starter 2 % (Lactobacillus bulgaricus, 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus 

dengan perbandingan 1 : 1 : 1) 

 

Susu segar 

Yoghurt plain 
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3.4.2 Diagram Alir Pembuatan Yoghurt Drink 

Prosedur pembuatan yoghurt drink tersaji pada 

Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram alir pembuatan yoghurt drink sari kurma  

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur pada penelitian yaitu 

karakteristik fisik yoghurt drink dengan penambahan sari 

kurma meliputi mutu organoleptik, viskositas, sineresis dan 

kadar protein. Metode pengujian karakteristik fisik yoghurt 

sari kurma pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Uji organoleptik : dilakukan oleh 4 orang panelis semi 

ahli mengikuti prosedur Kartika dkk. 

(1988) yang tertera pada Lampiran 2. 

Diaduk hingga merata 

 

Penambahan air 50% 

dari total yoghurt plain 

dan sari kurma sesuai 

perlakuan 25%, 30%, 

35%, 40%. 

Yoghurt drink 

Yoghurt plain 

Pengujian: mutu organoleptik, 

viskositas, sineresis, dan kadar 

protein 
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2. Uji viskositas : menggunakan viskometer mengikuti 

prosedur AOAC (2005) yang tertera 

pada Lampiran 3. 

3. Uji sineresis : menggunakan alat sentrifugasi 

mengikuti prosedur  AOAC (2005) 

yang tertera pada Lampiran 4. 

4. Uji kadar protein : menggunakan spektrofotometer 

mengikuti prosedur AOAC (1995) 

yang tertera pada Lampiran 5. 

 

3.6 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dari pengujian organoleptik, 

viskositas, sineresis dan kadar protein dianalisis dengan 

menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah 

Yoghurt Drink : Yoghurt plain yang ditambahkan 

pengencer dan bahan penstabil. 

Sari kurma : Kurma yang diblender dan ditambah 

air lalu dilakukan penyaringan 

dengan kain nilon. 

Blancing : Media pemanasan bahan pangan 

dengan uap atau air panas. 

Mutu organoleptik : Penilaian secara sensoris untuk 

membedakan kualitas sebuah 

produk pangan tentang aroma, bau 

dan rasa. 

Viskositas  : Pengukuran dari ketahanan fluida 

yang diubah baik dengan tekanan 

maupun tegangan. 
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Sineresis : Keluarnya sejumlah kecil cairan 

dari dalam curd yang terjadi selama 

pemeraman dan penyimpanan 

yoghurt. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penambahan Sari Kurma Terhadap Mutu 

Organoleptik 

 Organoleptik merupakan suatu cara untuk 

mengevaluasi kualitas pangan melalui panca indera manusia, 

cara ini digunakan untuk menilai kualitas makanan yang diuji 

menggunakan organ panca indera. Uji ini dapat dilakukan 

untuk mengetahui penilaian panelis terhadap suatu produk 

yang dihasilkan. Pengujian mutu organoleptik meliputi warna, 

aroma dan rasa yoghurt drink sari kurma. Pengujian mutu 

organoleptik ini menggunakan metode skoring yang dilakukan 

oleh 4 panelis semi terlatih yang merupakan dosen bagian 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Panelis memberikan penilaian sesuai dengan 

lembar kerja yang diberikan, tertera pada Lampiran 2. 

 

4.1.1 Penambahan Sari Kurma Terhadap Warna 

Warna merupakan salah satu parameter fisik suatu 

bahan pangan yang penting berkaitan dengan kesukaan 

konsumen. Data dan hasil analisis statistik menunjukkan 

bahwa penambahan variasi sari kurma memberikan perbedaan 

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

drink. Hasil analisis statistik nilai skor warna disajikan pada 

Lampiran 6. Rataan nilai skor warna yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan nilai skor warna yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma. 

Perlakuan Warna 

P1 3,58
a
±0,30 

P2 3,76
a
±0,21 

P3 4,81
b
±0,24 

P4 3,31
a
±0,13 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). Nilai skor 5 = 

coklat; 4 = agak coklat; 3 = coklat tua; 2 = 

kuning kecoklatan; 1 = putih kecoklatan. 

 

Penambahan sari kurma yang memiliki warna coklat 

pekat memberikan perbedaan pengaruh pada warna yoghurt 

drink. Terjadinya perbedaan warna pada setiap perlakuan 

dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi sari kurma yang 

ditambahkan pada yoghurt drink. Warna yoghurt plain putih 

kekuningan merupakan warna yang kurang diminati oleh 

konsumen. Penambahan sari kurma pada yoghurt drink dapat 

menghasilkan warna coklat pada yoghurt yang dapat 

meningkatkan daya tarik konsumen. Kandungan riboflavin 

juga dapat menyebabkan warna yoghurt menjadi kekuningan. 

Warna yang 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. (Widagdha dkk., 2015). Secara visual faktor warna 

tampil lebih dahulu dan kadang-kadang sangat menentukan. 

Suatu bahan yang bernilai gizi, enak, dan teksturnya sangat 

baik tidak akan diterima apabila memiliki warna yang tidak 

sedap dipandang (Winarno, 2002).  
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Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% pada 

Tabel 6, menunjukkan bahwa penambahan sari kurma yang 

berbeda pada masing-masing perlakuan akan menghasilkan 

warna yang juga berbeda, semakin tinggi konsentrasi sari 

kurma yang ditambahkan pada yoghurt drink, maka semakin 

coklat warna yang dihasilkan pada yoghurt drink tersebut. 

Nilai rataan dari tabel tentang warna yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma yaitu berkisar 3,31-4,81. Nilai skor 

warna dengan rata-rata tertinggi dengan penambahan sari 

kurma adalah pada P3 dengan rata-rata nilai skor warna 

4,81±0,24, sedangkan  terendah pada P4 dengan rata-rata nilai 

skor warna 3,31±0,13. Pengujian warna dilakukan oleh 4 

panelis semi terlatih yang diberikan 16 sampel yoghurt. 

Panelis memberikan skor 1-5 pada sampel berdasarkan 

ketentuan yang tertera pada kuisioner seperti yang tertera pada 

Tabel 12. Berdasarkan data pada Tabel 6, P3 menghasilkan 

warna yoghurt sari kurma paling baik dengan nilai rata-rata 

tertinggi 4,81±0,24 yakni berwarna coklat, P1 dan P2 memiliki 

nilai rata-rata 3,58±0,30 dan 3,76±0,21 yang dapat 

menghasilkan warna agak coklat, sedangkan penilaian 

terendah diperoleh dari P4 dengan nilai rata-rata 3,31±0,13 

yang menghasilkan warna coklat tua pada yoghurt drink. 

 Produk fermentasi susu kambing dengan penambahan 

sari kurma dapat menghasilkan warna yang coklat pekat. 

Penambahan sari kurma sebanyak 10% pada produk 

fermentasi susu kambing tidak hanya mempengaruhi warna 

namun juga memberikan rasa manis pada yoghurt (Balia dkk., 

2011). Yoghurt dengan pati aren memiliki warna yang keruh 

dan kecoklatan, hal itu dikarenakan pati aren memilki warna 

yang keruh dan kecoklatan. Semakin banyak konsentrasi pati 

aren yang digunakan warnanya akan semakin keruh 



32 

 

(Pramitaningrum, 2011). Warna minuman probiotik dengan 

penambahan ekstrak buah naga sebanyak 25% menghasilkan 

warna merah jingga dan penambahan ekstrak buah naga 

sebanyak 100% menghasilkan warna merah muda. Semakin 

tinggi konsentrasi buah naga merah maka semakin merah 

warna yang dihasilkan pada minuman probiotik (Oktaviani, 

2014). 

 

4.1.2 Penambahan Sari Kurma Terhadap Aroma 

Pengujian terhadap aroma sangat penting karena 

dengan cepat dapat memberikan hasil penilaian tentang 

diterima atau tidak produk tersebut. Data dan hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa penambahan variasi sari kurma 

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

terhadap nilai skor aroma yoghurt drink. Hasil analisis statistik 

nilai skor aroma terdapat pada Lampiran 7. Rataan nilai skor 

aroma yoghurt drink dengan penambahan sari kurma disajikan 

pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan nilai skor aroma yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma. 

Perlakuan Aroma 

P1 2,81
a
±0,13 

P2 3,19
ab

±0,31 

P3 4,50
c
±0,35 

P4 3,75
b
±0,20 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). Nilai skor 5 = 

aroma yoghurt dan kurma seimbang; 4 = aroma 

kurma agak dominan; 3 = aroma yoghurt agak 

dominan; 2 = aroma yoghurt sangat dominan; 1 

= aroma kurma sangat dominan. 



33 

 

Penambahan sari kurma yang memiliki aroma khas 

memberikan perbedaan pengaruh terhadap warna yoghurt 

drink. Semakin tinggi konsentrasi sari kurma meningkatkan 

aroma yang dihasilkan. Penambahan sari kurma pada yoghurt 

drink  dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Aroma khas 

pada yoghurt dihasilkan dari adanya aktivitas bakteri 

Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma. 

Substansi yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat dan 

komponen volatile memberikan karakteristik asam dan aroma 

yoghurt (Widodo, 2002). 

Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

penambahan sari kurma yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan akan menghasilkan aroma yang juga berbeda, 

semakin tinggi konsentrasi sari kurma yang ditambahkan pada 

yoghurt drink, maka semakin dominan aroma kurma yang 

dihasilkan pada yoghurt drink tersebut. Nilai rataan aroma 

yoghurt drink dengan penambahan sari kurma yaitu berkisar 

2,81-4,50. Nilai skor aroma dengan rata-rata tertinggi dengan 

penambahan sari kurma adalah pada P3 dengan nilai skor rata-

rata aroma 4,50±0,35, sedangkan  terendah pada P1 dengan 

nilai rata-rata 2,81±0,13. Berdasarkan data pada Tabel 8, P3 

menghasilkan aroma yoghurt sari kurma paling baik dengan 

nilai rata-rata tertinggi 4,50±0,35 yakni aroma yoghurt dan 

kurma seimbang, P4 memiliki nilai rata-rata 3,75±0,20 yang 

dapat menghasilkan aroma kurma agak dominan, sedangkan 

P1 dan P2 memiliki nilai rata-rata 2,81±0,13 dan 3,19±0,31 

yang dapat menghasilkan aroma yoghurt agak dominan pada 

yoghurt drink. Terjadinya perbedaan aroma pada setiap 

perlakuan dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi sari 

kurma yang ditambahkan pada yoghurt drink. Penambahan 

pati aren  dengan konsentrasi 7% dan 10% pada yoghurt 
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memiliki aroma yang berbeda dari yoghurt lainnya, hal ini 

dikarenakan pati aren memiliki aroma yang khas, sehingga 

penggunaannya dalam yoghurt mempengaruhi aroma yoghurt 

yang dihasilkan (Pramitaningrum, 2011). Penambahan sari 

buah sirsak sebanyak 20% pada yoghurt dapat menghasilkan 

aroma sirsak, namun panelis lebih menyukai aroma yoghurt 

dan aroma sirsak yang seimbang (Kartikasari dan Nisa, 2014). 

 

4.1.3 Penambahan Sari Kurma Terhadap Rasa 

Rasa merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

menentukan tingkat penerimaan terhadap suatu produk 

makanan. Data dan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

penambahan variasi sari kurma memberikan perbedaan 

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

yoghurt drink. Hasil analisis statistik nilai skor rasa terdapat 

pada Lampiran 8. Rataan nilai skor rasa yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rataan nilai skor rasa yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma. 

Perlakuan Rasa 

P1 2,56
a
±0,13 

P2 2,88
a
±0,43 

P3 4,56
b
±0,13 

P4 4,19
b
±0,38 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). Nilai skor 5 = rasa 

yoghurt dan kurma seimbang; 4 = rasa kurma 

agak dominan; 3 = rasa yoghurt agak dominan; 

2 = rasa yoghurt sangat dominan; 1 = rasa 

kurma sangat dominan. 
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Terjadinya perbedaan rasa pada setiap perlakuan 

dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi sari kurma yang 

ditambahkan pada yoghurt drink. Penambahan sari kurma 

pada yoghurt drink dapat memberikan rasa manis dan 

mengurangi rasa asam pada yoghurt, namun rasa yang sangat 

manis juga tidak terlalu disukai oleh konsumen. Rasa asam 

pada yoghurt terbentuk karena adanya aktivitas metabolisme 

bakteri asam laktat. SNI (01-2981-1992) menyatakan bahwa 

yoghurt memiliki rasa khas seperti asam, cita rasa khas yang 

timbul dari yoghurt ini diakibatkan adanya asam laktat. Azizah 

(2013) menyatakan bahwa penambahan nangka akan 

mengurangi rasa asam pada yoghurt, karena adanya 

kandungan gula yang bertambah dalam yoghurt drink sehingga 

menimbulkan dampak cita rasa yang disukai panelis.  

Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

penambahan sari kurma yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan akan menghasilkan rasayang juga berbeda, semakin 

tinggi konsentrasi sari kurma yang ditambahkan pada yoghurt 

drink, maka semakin dominan rasa kurma yang dihasilkan 

pada yoghurt drink tersebut. Rasa manis yang dihasilkan pada 

yoghurt diperoleh dari tingginya glukosa pada kurma yang 

dapat memberikan rasa khas pada yoghurt drink dan dapat 

mengurangi rasa asam dari yoghurt. Nilai rataan rasa yoghurt 

drink dengan penambahan sari kurma yaitu berkisar 2,56-4,56. 

Nilai skor dengan rata-rata tertinggi dengan penambahan sari 

kurma adalah pada P3 dengan nilai rata-rata mutu rasa 

4,56±0,13, sedangkan  terendah pada P1 dengan nilai rata-rata 

2,56±0,13. Berdasarkan data pada Tabel 8, P3 menghasilkan 

rasa yoghurt sari kurma paling baik dengan nilai rata-rata 

tertinggi 4,56±0,13 yakni rasa yoghurt dan kurma seimbang, 

P4 memiliki nilai rata-rata 4,19±0,38 yang dapat menghasilkan 
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rasa kurma agak dominan, sedangkan P1 dan P2 memiliki nilai 

rata-rata 2,56±0,13 dan 2,88±0,43 yang dapat menghasilkan 

rasa yoghurt agak dominan pada yoghurt drink. Celik et al. 

(2006) menyatakan bahwa penambahan gula sukrosa sebanyak 

10% dapat menghasilkan rasa yang manis pada yoghurt dan 

dengan adanya rasa manis pada yoghurt dapat meningkatkan 

kesukaan panelis. 

 

4.2 Penambahan Sari Kurma Terhadap Viskositas 

 Data dan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

penambahan variasi sari kurma memberikan perbedaan 

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

yoghurt drink. Sifat sari kurma yang bisa mengikat air 

menyebabkan peningkatan viskositas yoghurt drink.  Hasil 

analisis statistik nilai viskositas terdapat pada Lampiran 9. 

Rataan hasil viskositas yoghurt drink dengan penambahan sari 

kurma disajikan pada Tabel 9 . 

 

Tabel 9. Rataan viskositas (cps) yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma 

Perlakuan Viskositas (cps) 

P1 32,75
a
±0,96 

P2 36,00
b
±0,82 

P3 37,50
b
±1,00 

P4 45,75
c
±1,26 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan 

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

 

Pengukuran viskositas bertujuan untuk mengetahui 

berapa kekentalan yoghurt drink yang dihasilkan dengan 

penambahan sari kurma. Yoghurt hendaknya memiliki tingkat 
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kekentalan yang tidak berubah atau stabil (Hashim et al., 

2009). Penambahan sari kurma memberikan perbedaan 

pengaruh pada nilai viskositas. Konsentrasi sari kurma 

sebanyak 40% menghasilkan viskositas tertinggi, sineresis 

rendah, organoleptik yang kurang disukai oleh panelis serta 

kadar protein terendah, hal ini disebabkan tingginya kadar 

glukosa sehingga asam yang dihasilkan rendah. Penggunaan 

sari kurma sebagai bahan penstabil dapat meningkatkan nilai 

viskositas, hal itu dikarenakan kadar gula pada kurma yang 

cukup tinggi mencapai 20-70%. Kurma mengandung 

komponen penyusun buah yang sebagian besar merupakan 

gula pereduksi, yaitu glukosa dan fruktosa sekitar 20-70% 

(bobot kering), sehingga buah kurma mudah dicerna dan cepat 

mengganti energi tubuh yang hilang. Kurma mengandung 

karbohidrat dengan persentase yang tinggi (44-88%) (Al-

Shahib dan Marshall, 2003).  

Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

penambahan sari kurma yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan akan menghasilkan viskositas yang juga berbeda, 

semakin tinggi konsentrasi sari kurma yang ditambahkan pada 

yoghurt drink, viskositas yang dihasilkan pada yoghurt drink 

akan semakin tinggi. Bahan penstabil berperan dalam menjaga 

kestabilan produk dan mencegah terjadinya sineresis dengan 

peningkatan viskositas atau kekentalannya. Gonvalez et al. 

(2005) menyatakan bahwa semakin banyak konsentrasi bahan 

penstabil, kapasitas pengikatan air juga akan semakin 

meningkat sehingga viskositas meningkat.  

Nilai rataan dari tabel tentang viskositas yoghurt drink 

dengan penambahan sari kurma yaitu berkisar 32,75-45,75 

cps. Nilai viskositas dengan rata-rata tertinggi dengan 

penambahan sari kurma adalah pada P4 dengan rata-rata nilai 
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viskositas 45,75±1,26 cps, sedangkan  terendah pada P1 

dengan rata-rata nilai viskositas 32,75±0,96 cps. Berdasarkan 

data pada Tabel 9, semakin tinggi penambahan konsentrasi 

sari kurma pada yoghurt drink maka rata-rata nilai viskositas 

semakin meningkat. Peningkatan nilai viskositas terjadi pada 

yoghurt sari kurma pada P1 dengan rata-rata nilai viskositas 

32,75±0,96 cps meningkat menjadi 36,00±0,82 cps; 

37,50±1,00 cps; 45,75±1,26 cps pada P2, P3 dan P4. Semakin 

tinggi konsentrasi sari kurma maka aktivitas air dalam yoghurt 

akan berkurang, sehingga akan menyebabkan peningkatan 

viskositas. Semakin tinggi viskositas maka pemisahan whey 

akan semakin berkurang, hal ini berarti persentase sineresis 

akan semakin berkurang dan kadar protein semakin menurun. 

Gianti dan Evanuarini (2011) menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat pemberian gula maka aktifitas air dalam susu 

fermentasi semakin berkurang, sehingga akan menyebabkan 

peningkatan viskositas. Diantoro dkk. (2015) menyatakan 

bahwa semakin tinggi penambahan ekstrak daun kelor maka 

semakin tinggi nilai viskositas yoghurt yang dihasilkan. Rata-

rata nilai viskositas yoghurt kelor adalah 32,46 cps sampai 

37,30 cps.  

 

4.3 Penambahan Sari Kurma Terhadap Sineresis 

Data dan hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

penambahan variasi sari kurma memberikan perbedaan 

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

yoghurt drink. Hasil analisis statistik nilai sineresis terdapat 

pada Lampiran 10. Rataan nilai sineresis yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma disajikan pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Rataan hasil pengamatan sari kurma terhadap 

sineresis yoghurt drink. 

Perlakuan Sineresis (%) 

P1 59,11
d
±0,38 

P2 57,72
c
±0,16 

P3 56,26
b
±0,12 

P4 54,86
a
±0,47 

Keterangan: Superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Berdasarkan data pada Tabel 10, semakin tinggi 

penambahan konsentrasi sari kurma pada yoghurt drink maka 

rata-rata nilai sineresis semakin menurun. Hal ini disebabkan 

karena sari kurma yang digunakan sebagai bahan penstabil 

berfungsi untuk menjaga kestabilan produk, sehingga dapat 

menekan terjadinya sineresis serta meningkatkan viskositas. 

Semakin tinggi konsentrasi sari kurma yang ditambahkan pada 

yoghurt drink maka sineresis akan semakin menurun serta 

viskositas akan semakin meningkat. Wulandari dan Purtanto 

(2010) menyatakan bahwa peningkatan kandungan pada susu 

dapat meningkatkan kekokohan gel dan viskositas serta 

menurunkan tingkat sineresis. Sineresis merupakan salah satu 

parameter kualitas yoghurt, semakin tinggi sineresis maka 

semakin turun kualitas yoghurt.  

Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

pada masing-masing perlakuan terdapat perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap nilai sineresis yoghurt drink, hal 

ini ditandai dengan adanya perbedaan notasi pada setiap 

perlakuan yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi sari 

kurma yang ditambahkan pada yoghurt drink, nilai sineresis 

yang dihasilkan pada yoghurt drink akan semakin rendah. 
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Semakin rendah nilai sineresis, maka semakin baik kualitas 

yoghurt drink yang dihasilkan. Nilai rataan dari nilai sineresis 

yoghurt drink dengan penambahan sari kurma yaitu berkisar 

54,86-59,11%. Nilai sineresis dengan rata-rata tertinggi 

dengan penambahan sari kurma adalah pada P1 dengan rata-

rata nilai sineresis 59,11±0,38, sedangkan terendah pada P4 

dengan rata-rata nilai sineresis 54,86±0,47. Hasil penelitian 

Utomo dkk. (2013) menunjukan bahwa penambahan stabilizer 

alami umbi porang dapat meningkatkan viskositas hingga 

19,66 cps, serta menurunkan sineresis hingga 76,91%, hal itu 

dikarenakan umbi porang mengandung glukomanan sehingga 

dapat memperkuat struktur gel, memperbaiki struktur dan 

mengentalkan. Hasil ini sesuai dengan pendapat Goncalvez et 

al. (2005), penambahan konsentrasi pengental akan 

mengurangi terjadinya sineresis secara signifikan. 

 

4.4 Penambahan Sari Kurma Terhadap Kadar Protein 

Kadar protein adalah persentase kandungan protein 

dalam suatu produk. Data dan hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa penambahan variasi sari kurma 

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

terhadap kadar protein yoghurt drink. Hasil analisis statistik 

kadar protein terdapat pada Lampiran 11. Rataan kadar protein 

yoghurt drink dengan penambahan sari kurma disajikan pada 

Tabel 11. 
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Tabel 11. Rataan kadar protein yoghurt drink dengan 

penambahan sari kurma. 

Perlakuan Kadar Protein (%) 

P1 3,60
a
±0,04 

P2 3,41
b
±0,01 

P3 3,21
c
±0,05 

P4 2,99
d
±0,02 

Keterangan : Superskrip yang berbeda menunjukkan 

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

 

Penggunaan sari kurma sebagai bahan penstabil 

dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan penurunan 

kadar protein, hal itu dikarenakan semakin tinggi penambahan 

sari kurma maka mobilitas bakteri terhambat karena viskositas 

produk yang tinggi, yang mengakibatkan terhambatnya 

aktivitas bakteri sehingga aktivitas proteolitik bakteri juga 

terhambat. Penurunan kadar protein pada setiap perlakuan juga 

dikarenakan sari kurma memiliki kadar protein yang rendah 

sehingga dapat mempengaruhi  kadar protein pada yoghurt 

drink. Hassan and Amjad (2010) menyatakan bahwa kadar 

protein terlarut berhubungan dengan aktivitas proteolitik 

bakteri asam laktat, yang mengubah protein (kasein) menjadi 

asam amino dan peptida, sehingga akan meningkatkan kadar 

protein yang terlarut pada yoghurt. Rahman dkk. (1992) 

menyatakan bahwa penambahan gula pada yoghurt dengan 

konsentrasi lebih dari 5,5% dapat mengakibatkan aktifitas 

kultur akan mengalami penghambatan. 

Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

pada masing-masing perlakuan terdapat perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap nilai kadar protein yoghurt drink, 

hal ini ditandai dengan adanya perbedaan notasi pada setiap 
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perlakuan yang berbeda. Semakin tinggi konsentrasi sari 

kurma yang ditambahkan pada yoghurt drink, kadar protein 

yang dihasilkan pada yoghurt drink akan semakin rendah. 

Berdasarkan data pada Tabel 11, semakin tinggi penambahan 

konsentrasi sari kurma pada yoghurt drink maka rata-rata 

kadar protein semakin menurun. Nilai rataan dari kadar protein 

yoghurt drink dengan penambahan sari kurma yaitu berkisar 

2,99-3,60%. Kadar protein dengan rata-rata tertinggi dengan 

penambahan sari kurma adalah pada P1 dengan rata-rata kadar 

protein 3,60±0,04, sedangkan kadar protein terendah pada P4 

dengan rata-rata kadar protein 2,99±0,02.  

Suryono dkk. (2014) menyatakan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi penambahan tepung porang pada yoghurt 

drink maka semakin rendah rata-rata kadar protein yang 

dihasilkan. Kontrol (P0) menunjukan rata-rata kadar protein 

3,79±0,41 turun menjadi 3,41±0,45 setelah penambahan 

tepung porang 0,05 pada P1. Penambahan sari kurma dengan 

konsentrasi 40% memiliki kadar glukosa yang tinggi sehingga 

asam yang dihasilkan rendah, apabila asam yang dihasilkan 

rendah maka kadar protein yang dihasilkan akan rendah juga. 

Simanjuntak dkk. (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi gula yang ditambahkan pada minuman probiotik 

maka semakin rendah kadar protein yang dihasilkan. 

Manurung dan Marpaung (2010) menyatakan bahwa 

hubungan antara konsentrasi pektin dengan kadar protein. 

Penurunan protein disebabkan proses penyerapan akibat 

pemberian pektin sebagai zat penstabil, dimana protein 

terhidrolisis dan jumlah nitrogen menjadi berkurang, akibatnya 

semakin menurun menurun nitrogen maka protein menurun 

juga.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penambahan sari kurma 40% menghasilkan yoghurt 

drink yang terbaik ditinjau dari mutu organoleptik (dengan 

nilai skor warna 3,31 menghasilkan warna coklat tua, nilai 

skor aroma 3,75 menghasilkan aroma kurma yang agak 

dominan, nilai skor rasa 4,19 menghasilkan rasa kurma agak 

dominan), viskositas dengan nilai 45,75 cps, sineresis dengan 

nilai 54,86% dan kadar protein dengan nilai 2,99%. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan untuk 

menggunakan sari kurma sebanyak 40% untuk mendapatkan 

yoghurt drink dengan hasil yang optimal. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur pembuatan sari buah kurma 

modifikasi dari penelitian Retnowati dan 

Kusnadi (2014)  

 

Berikut prosedur pembuatan sari buah kurma yang 

digunakan pada penelitian ini:  

1. Sortasi buah kurma dilakukan dengan cara memilih 

buah kurma yang baik 

2. Biji kurma dipisahkan dari buahnya 

3. Buah kurma dihancurkan menggunakan blender 

dengan menambahkan air (pengenceran) sesuai 

dengan kebutuhan, yaitu 2 : 1 

4. Sari buah kurma disaring 

5. Dipisahkan dari ampasnya 

6. Sari buah kurma yang telah dipisahkan dari ampas 

selanjutnya di blanching 

7. Dilakukan blanching bertujuan untuk inaktivasi 

enzim dan mengurangi jumlah mikroba awal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Lampiran 2. Prosedur Kerja Uji Mutu Organoleptik 

Yoghurt Drink (Kartika dkk., 1988) 

Berikut prosedur uji organoleptik yang digunakan 

pada penelitian ini:  

1. Dikemas produk sampel pada cup yang telah diberi 

kode sampel. 

2. Disajikan pada panelis dengan menggunakan 

nampan 

3. Dilakukan penilaian oleh panelis terhadap sampel, 

dengan mengisi kuisioner organoleptik berdasarkan 

intensitas parameter yang dinilai. Parameter yang 

akan dinilai meliputi warna, aroma, dan rasa. 

4.  

Tabel 12 . Skoring Panelis Kriteria 

No Aspek Penilaian Skor Kriteria Penelitian 

1 Warna 5 Coklat 

  4 Agak coklat 

  3 Coklat tua 

  2 Kuning kecoklatan 

  1 Putih kekuningan 

    

2 Aroma 5 Aroma yoghurt dan kurma 

seimbang 

  4 Aroma kurma agak dominan 

  3 Aroma yoghurt agak dominan 

  2 Aroma yoghurt sangat 

dominan 

  1 Aroma kurma sangat dominan 

    

3 Rasa 5 Rasa yoghurt dan kurma 

seimbang 

  4 Rasa kurma agak dominan 

  3 Rasa yoghurt agak dominan 

  2 Rasa yoghurt sangat dominan 

  1 Rasa kurma sangat dominan 
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KUESIONER UJI ORGANOLEPTIK 

 

Hari/ tanggal : 

Nama penguji : 

Tanda tangan : 

Saudara diminta untuk menguji warna, aroma dan rasa 

sampel yoghurt drink sari kurma berikut ini dengan memilih 

salah satu kategori sesuai hasil pengujian saudara dengan 

memberikan tanda (√) centang pada baris dan kolom yang 

telah disediakan. Terima kasih 

A. Warna 
Derajat 

kesukaan 

Kode sampel 

123 356 796 873 321 563 967 738 643 225 468 711 931 876 755 466 

Coklat                  

Agak 

coklat  

                

Coklat tua                 

Kuning 

kecoklatan 

                

Putih 

kecoklatan 

                

 

B. Aroma  
Derajat 

kesukaan 

Kode sampel 

123 356 796 873 321 563 967 738 643 225 468 711 931 876 755 466 

Aroma yoghurt 

dan kurma 

seimbang  

                

Aroma kurma 

agak dominan 

                

Aroma yoghurt 

agak dominan 

                

Aroma yoghurt 

sangat 

dominan 

                

Aroma kurma 

sangat 

dominan 
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C. Rasa 
Derajat 

kesukaan 

Kode sampel 

123 356 796 873 321 563 967 738 643 225 468 711 931 876 755 466 

Rasa yoghurt 

dan kurma 

seimbang 

                

Rasa kurma 

agak dominan 

                

Rasa yoghurt 

agak dominan 

                

Rasa yoghurt 

sangat dominan 

                

Rasa kurma 

sangat dominan 
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Lampiran 3. Prosedur Kerja Uji Viskositas (AOAC, 2005) 

 

Berikut adalah prosedur pengujian viskositas yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Disiapkan viskometer Elcometer 2300 RV 

2. Pada alat dipasang spindle L1 dengan kecepatan 

100 rpm 

3. Spindle dicelupkan kedalam sampel sebanyak 100 

ml, lalu tekan tombol start agar spindle berputar 

4. Dicatat nilai viskositas yang tertera pada alat. 

Keterangan : spindle yang digunakan yaitu L1 dengan 

kecepatan 100 rpm, yang digunakan sesuai dengan kekentalan 

dari sampel. 
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Lampiran 4. Prosedur Uji Sineresis (AOAC, 2005) 

 

Berikut adalah prosedur pengujian sineresis yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tabung sentrifuge ditimbang kemudian dicatat 

beratnya (c) 

2. Tabung sentrifuge ditambahkan sampel ± 2 ml, 

kemudian ditimbang (a) 

3. Dimasukkan kedalam sentrifuge selama 20 menit 

dengan kecepatan 1500 rpm. 

4. Cairan diatas endapan yoghurt setelah sentrifugasi 

diambil, kemudian ditimbang endapan dalam 

tabung. 

5. Dicatat berat endapan dalam tabung (b) 

6. Dihitung dengan rumus  
   

 
x 100% 

Keterangan : 

A = berat awal sampel sebelum disentrifugasi (g) (a-c) 

B = berat akhir sampel setelah disentrifugasi (g) (b-a) 
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Lampiran 5. Prosedur Kerja Kadar Protein (AOAC, 1995) 

 

Berikut adalah prosedur pengujian kadar protein yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Masukkan sampel 1 ml menggunakan mikropipet 

kedalam tabung reaksi dan tambahkan aquadest 3 

ml 

2. Tambahkan 6 ml larutan biuret dan dihomogenkan 

3. Diamkan selama 30 menit pada suhu 37
o
C  

4. Diukur kadar protein menggunakan 

spektrofotometer pada 520 nm. 
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Lampiran 6. Data dan Analisis Statistik Uji Mutu Warna 

Yoghurt Drink 

 

a. Tabel Hasil Pengamatan 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P1 15 15 16 14 

P2 14 13 14 16 

P3 18 20 19 20 

P4 13 14 13 12 

 

b. Analisis Ragam Uji Mutu Organoleptik (Warna) 

Yoghurt Drink 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P1 3,50 3,30 3,50 4,00 14,30 3,58 0,30 

P2 3,75 3,80 4,00 3,50 15,05 3,76 0,21 

P3 4,50 5,00 4,75 5,00 19,25 4,81 0,24 

P4 3,25 3,50 3,25 3,25 13,25 3,31 0,13 

Total 15,00 15,60 15,50 15,75 61,85 15,46 0,87 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut: 

Faktor Koreksi (FK) : 

                              / t x r 

 = (61,85)
2
/ 4 × 4 

 = 3825,42/16 

 = 239,09 
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Jumlah Kuadrat (JK): 

                       ∑y
2
 - FK 

 = (3,50
2
+….+5,00

2
+3,25

2
) − 239,09 

 = 244,89 – 239,09 

 = 5,80  

 

                   (∑A
2 
+ ∑B

2 
+ ∑C

2 
+ ∑D

2
)/ r - FK 

 = (14,30
2
+….+13,25

2
)/4 – 239,09 

 = 977,12/4 – 239,09 

 = 244,89 – 239,09 

 = 5,19 

 

                                          

 = 5,80– 5,19 

 = 0,61 

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 5,80 1,73 34,6 3,490 5,950 

Galat 12 5,19 0,05    

Total  15 0,61     

Keterangan: F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

penambahan berbagai konsentrasi  sari kurma 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap mutu warna yoghurt drink. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

UJB               √
       

 
 

 =            √       

  = 4,32 x 0,1288 

  = 0,5564 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 

Nilai Jarak R (3,12, 1%) 4,32 4,55 4,68 

Nilai UJBD 1% 0,5564 0,5860 0,6028 

 

Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 3,31 a 

P1 3,58 a 

P4 3,76 a 

P3 4,81 b 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

 3 = jumlah perlakuan-1 

 12 = db Galat 

 0,01 = taraf berbeda sangat nyata 
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Lampiran 7. Data dan Analisis Statistik Uji Mutu Aroma 

Yoghurt Drink 

 

a. Tabel Hasil Pengamatan 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P1 11 11 12 11 

P2 11 14 13 13 

P3 19 18 16 19 

P4 16 15 14 15 

 

b. Analisis Ragam Uji Mutu Organoleptik (Aroma) 

Yoghurt Drink 

Perlakua

n 

Ulangan 
Jumlah 

Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P1 2,75 2,75 3,00 2,75 11,30 2,81 0,13 

P2 2,75 3,50 3,25 3,25 12,80 3,19 0,31 

P3 4,75 4,50 4,00 4,75 18,00 4,50 0,35 

P4 4,00 3,75 3,50 3.75 15,00 3,75 0,20 

Total 14,30 14,80 13,80 14,50 57,00 14,30 1,00 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut: 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (∑y)
2
/ t x r 

 = (57,00)
2
/ 4 × 4 

= 3249/16 

 = 203,06 

   = 13  
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Jumlah Kuadrat (JK): 

                       ∑y
2
 - FK 

 = (32,75
2
+….+4,75

2
+3,75

2
) – 203,06 

 = 210,38 – 203,06 

 = 7,32 

 

                 (∑A
2 
+ ∑B

2 
+ ∑C

2 
+ ∑D

2
)/ r - FK 

 =(11,30
2
+….+15,00

2
)/4− 203,06 

 = 838,13/4 – 203,06 

 = 209,53 – 203,06 

 = 6,47 

 

                                          

 = 7,32– 6,47 

 = 0,85 

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 6,47 2,16 30,86 3,490 5,950 

Galat 12 0,85 0,07    

Total  15 7,32     

Keterangan: F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

penambahan berbagai konsentrasi  sari kurma 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap mutu aroma yoghurt drink. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

UJB                √
       

 
 

 =             √       

  = 4,32 √       

  = 4,32 x 0,1526 

  = 0,6592 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 

Nilai Jarak R (3,12, 1%) 4,32 4,55 4,68 

Nilai UJBD 1% 0,6592 0,6943 0,7141 

 

Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 2,81 a 

P2 3,19       ab 

P4 3,75 b 

P3 4,50 c 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

 3 = jumlah perlakuan-1 

 12 = db Galat 

 0,01 = taraf berbeda sangat nyata 
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Lampiran 8. Data dan Analisis Statistik Uji Mutu Rasa 

Yoghurt Drink 

 

a. Tabel Hasil Pengamatan 

Perlakuan 
Ulangan 

U1 U2 U3 U4 

P1 10 10 11 10 

P2 10 13 13 10 

P3 19 18 18 18 

P4 15 16 18 18 

 

b. Analisis Ragam Uji Mutu Organoleptik (Rasa) 

Yoghurt Drink 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P1 2,50 2,50 2,75 2,50 10,25 2,56 0,13 

P2 2,50 3,25 3,25 2,50 11,50 2,88 0,43 

P3 4,75 4,50 4,50 4,50 18,50 4,56 0,13 

P4 3,75 4,00 4,50 4,50 16,75 4,19 0,38 

Total 13,50 14,25 15,00 14,00 56,75 14,19 1,06 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut: 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (∑y)
2
/ t x r 

 = (56,75)
2
/ 4 × 4 

= 3220,56/16 

 = 201,29 

   

Jumlah Kuadrat (JK): 

          = ∑y
2
 - FK 

 = (2,50
2
+….+4,50

2
+4,50

2
) – 201,29 
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 = 213,81 – 201,29 = 12,52 

                 (∑A
2 
+ ∑B

2 
+ ∑C

2 
+ ∑D

2
)/ r - FK 

 = (10,25
 2
+….+16,75

2
)/4 – 201,29 

 = 850,94/4 – 201,29 

 = 212,74 – 201,29 

 = 11,45 

 

                                         

 = 12,52 – 11,45 

 = 1,07 

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 11,45 3,82 38,2 3,490 5,950 

Galat 12 1,07 0,10    

Total  15 12,52     

Keterangan: F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

penambahan berbagai konsentrasi  sari kurma 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap mutu rasa yoghurt drink. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

UJB               √
       

 
 

 =            √       

  = 4,32 x 0,1825 

  = 0,7884 
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Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 

Nilai Jarak R (3,12, 1%) 4,32 4,55 4,68 

Nilai UJBD 1% 0,7884 0,8304 0,8541 

 

Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 2,56 a 

P2 2,88 a 

P4 4,19 b 

P3 4,56 b 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

 3 = jumlah perlakuan-1 

 12 = db Galat 

 0,01 = taraf berbeda sangat nyata 
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Lampiran 9. Data dan Analisis Statistik Nilai Viskositas 

Yoghurt Drink 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P1 34 32 33 32 131 32,75 0,96 

P2 36 36 35 37 144 36,00 0,82 

P3 37 37 37 39 150 37,50 1,00 

P4 44 46 47 46 183 45,75 1,26 

Total 151 151 152 154 608 152 4,03 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut: 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK = (∑y)
2
/ t x r 

 = (608)
2
/ 4 × 4 

= 369.664/16 

 = 23104 

 

Jumlah Kuadrat (JK): 

                       ∑y
2
 - FK 

 = (34
2
+….+39

2
+46

2
) − 23104 

 = 23484– 23104 

 = 380 

 

                 (∑A
2 
+ ∑B

2 
+ ∑C

2 
+ ∑D

2
)/ r - FK 

 = (32,75
 2
+….+45,75

2
)/4 − 23104 

 = 93886/4 – 23104 

 = 23471,50 – 23104 

 = 367,50 
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 = 380– 367,50 

 = 12,50 

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 367,50 122,50 117,79 3,490 5,950 

Galat 12 12,50 1,04    

Total  15 380,00     

Keterangan: F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

penambahan berbagai konsentrasi  sari kurma 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap nilai viskositas yoghurt drink. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

UJB                 √
       

 
 

 =             √       

  = 4,32 x 0,5888 

  = 2,5436 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 

Nilai Jarak R (3,12, 1%) 4,32 4,55 4,68 

Nilai UJBD 1% 2,5436 2,6790 2,7556 
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Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1 32,75 a 

P2 36,00       b 

P3 37,50  b 

P4 45,75  c 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

 3 = jumlah perlakuan-1 

 12 = db Galat 

 0,01 = taraf berbeda sangat nyata 
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Lampiran 10. Data dan Analisis Statistik Uji Nilai 

Sineresis Yoghurt Drink 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P1 58,56 59,37 59,35 59,15 236,43 59,11 0,38 

P2 57,95 57,69 57,64 57,59 230,87 57,72 0,16 

P3 56,30 56,10 56,24 56,38 225,02 56,26 0,12 

P4 54,56 54,37 55,35 55,15 219,43 54,86 0,47 

Total 227,37 227,53 228,58 228,27 911,75 227,94 1,12 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut: 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK   = (∑y
2
)/ t x r 

 = (911,75)
2
/ 4 × 4 

= 831288,06/16 

 = 51955,50 

 

Jumlah Kuadrat (JK): 

                       ∑y
2
 - FK 

 = (58,56
2
+….+56,38

2
+55,15

2
) − 51955,50 

 = 51996,98– 51955,50 

 = 41,48 

 

                 (∑A
2 
+ ∑B

2 
+ ∑C

2 
+ ∑D

2
)/ r - FK 

 = (59,11
2
+….+56,26

2
)/4− 51955,50 

 = 207983.15/4 – 51955,50 

 = 51995,79 – 51955,50 

 = 40,29  
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 = 41,48– 40,29 = 1,19 

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 40,29 13,43 134,3 3,490 5,950 

Galat 12 1,19 0,1    

Total  15 41,48     

Keterangan: F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

penambahan berbagai konsentrasi  sari kurma 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap nilai sineresis yoghurt drink. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

UJB                 √
       

 
 

 =             √      

  = 4,32 x 0,1825 

  = 0,7884 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 

Nilai Jarak R (3,12, 1%) 4,32 4,55 4,68 

Nilai UJBD 1% 0,7884 0,8304 0,8541 
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Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 54,86 a 

P3 56,26       b 

P2 57,72 c 

P1 59,11 d 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

 3 = jumlah perlakuan-1 

 12 = db Galat 

 0,01 = taraf berbeda sangat nyata 
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Lampiran 11. Data dan Analisis Statistik Uji Kadar 

Protein Yoghurt Drink 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

U1 U2 U3 U4 

P1 3,66 3,57 3,60 3,56 14,39 3,60 0,04 

P2 3,42 3,40 3,41 3,40 13,63 3,41 0,01 

P3 3,28 3,20 3,17 3,20 12,85 3,21 0,05 

P4 2,96 3,00 2,98 3,00 11,94 2,99 0,02 

Total 13,32 13,17 13,16 13,16 52,89 13,21 0,12 

 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut: 

Faktor Koreksi (FK) : 

FK   = (∑y)
2
/ t x r 

 = (52,89)
2
/ 4 × 4 

= 2797,35/16 

 = 174,83 

 

Jumlah Kuadrat (JK): 

                       ∑y
2
 - FK 

 = (3,66
2
+….+3,20

2
+3,00

2
) − 174,83 

 = 175,72 – 174,83 

 = 0,89 

 

                 (∑A
2 
+ ∑B

2 
+ ∑C

2 
+ ∑D

2
)/ r - FK 

 = (3,60
2
+….+2,99

2
)/4 − 174,83 

 = 702,84/4 – 174,83 

 = 175,71 – 174,83 

 = 0,88 
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 = 0,89 – 0,88 

 = 0,01  

 

Tabel Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 0,88 0,29 290 3,490 5,950 

Galat 12 0,01 0,001    

Total 15 0,89     

Keterangan: F hitung > F tabel 1% menunjukkan bahwa 

penambahan berbagai konsentrasi  sari kurma 

memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap kadar protein yoghurt drink. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan 

Perhitungan JNT 1%: 

UJB               √
       

 
 

 =             √        

  = 4,32 x 0,0182 

  = 0,0786 

 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1% 

P 2 3 4 

Nilai Jarak R (3,12, 1%) 4,32 4,55 4,68 

Nilai UJBD 1% 0,0786 0,0828 0,0852 
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Tabel Penotasian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 2,99 a 

P3 3,21 b 

P2 3,41 c 

P1 3,60 d 

Keterangan: R (3, 12, 0,01) 

 3 = jumlah perlakuan-1 

 12 = db Galat 

 0,01 = taraf berbeda sangat nyata 
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