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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to find out the effect of 

water yamstarch on yoghurt to viscosity, water content, total 

solid and color change (L*, a*, b*).The method of this 

research was experimental laboratory with Completely 

Randomized Design (CRD) by using 5 treatments and 4 

replications. The materials used for this research were yoghurt 

with the addition of water yam starch (0, 0.5, 1, 1.5 and 2%). 

The data was analyzed by using ANOVA, continued by 

Duncan’s Multiple Range Test. The result showed that 

viscosity ranged from 90 to 132.50 (cP), water content ranged 

from 86.32 to 88.26 (%), total solid ranged from 11.74 to 

13.86 (%), the briighness color (L*) ranged from 44.30 to 

46.98, the redness color (a*) ranged from 7.53 to 8.08 and the 

yellowness color ranged from 3.55 to 4.25. 

The results showed that the addition of water yam starch 

in yoghurt had significant effect (P <0.05) on viscosity, water 

content, total solid, and did not significant effect (P> 0.05) 

oncolor change.Conclusion of this research was the addition of 

2% concentration of water yam starch in yoghurt gave the best 

result with the value of viscosity132.50 (cP),water content 

86.32 (%), total solid 13.86 (%),the briighness color (L*) 

mailto:dfalanta@gmail.com
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46.98, the redness color 8.08 and the yellowness color 3.35. 

Suggestion in this research is necessary research further about 

addition strach of water yam for making yoghurt. 

 

 

Keywords : starch, water yam (Dioscorea alata), yoghurt, 

stabilizer 
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RINGKASAN 

Pati uwi (Dioscorea alata) mengandung komponen 

amolisa, amilopektin dan inulin. Penambahan pati uwi dalam 

pembuatan yoghurt set dimungkinkan dapat mempengaruhi 

kualitasnya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh penambahan pati uwi terhadap viskositas, 

kadar air, total padatan dan perubahan warna yoghurt. Hasil 

penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai informasi tentang 

penambahan persentase pati uwi yang sesuai untuk pembuatan 

yoghurt supaya kualitasnya meningkat. 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan November sampai 

bulan Desember 2017. Lokasi penelitian di Laboratorium Keju 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk pembuatan yoghurt pati uwi, Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk analisa viskositas, 

kadar air, total padatan dan perubahan warna. 

Materi penelitian adalah susu yang diambil dari KUD 

Junrejo, Malang, uwi diperoleh dari Pasar Ngemplak 

Tulungagung dan starter yoghurt (Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophilus) diperoleh dari Mitra Bakti 

Makmur Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang 

terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan dalam 

pembuatan yoghurt set adalah dengan penambahan pati uwi 
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sebanyak 0%, 0,5%, 1%, 1,5% dan 2% dari volume susu yang 

digunakan. Variabel yang diamati adalah viskositas, kadar air, 

total padatan, dan perubahan warna. Data dianalisis dengan 

analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh masing-

masing perlakuan penambahan pati uwi berpengaruh nyata 

(P<0,05)  terhadap viskositas, kadar air dan total padatan. 

Namun tidak ada pengaruh nyata (P>0,05) terhadap perubahan 

intensitas kecerahan warna (L*), intensitas warna kemerahan 

(a*), dan intensitas warna kekuningan (b*). Nilai rataan yang 

dihasilkan dari uji viskositas P0; P1: P2; P3; P4 berturut-turut 

yaitu 90,00±21,60; 100±14,14; 112,50±22,17; 121,25±10,31; 

132,50±17,08. Nilai rataan dari uji kadar airP0; P1: P2; P3; P4 

berturut-turut yaitu 88,26±0,46; 87,76±0,64; 87,25±0,70; 

86,85±0,49; 86,32±1,22. Nilai rataan dari uji total padatan P0; 

P1: P2; P3; P4 berturut-turut yaitu 11,74±0,46; 12,24±0,64; 

12,75±0,70; 13,15±0,49; 13,86±1,22. Nilai rataan dari uji 

intensitas kecerahan warna (L*) P0; P1: P2; P3; P4 berturut-turut 

yaitu 44,30±1,15; 45,23±3,73; 45,78±3,54; 46,60±2,41; 

46,98±4,71. Nilai rataan dari uji intensitas warna kemerahan 

(a*) P0; P1: P2; P3; P4 berturut-turut yaitu 7,53±0,96; 

7,65±1,12; 7,85±0,97;7,98±0,88; 8,08±0,82. Nilai rataan dari 

uji intensitas warna kekuningan (b*) P0; P1: P2; P3; P4 berturut-

turut yaitu 4,25±0,42; 3,95±1,20; 3,75±1,63; 3,65±2,07; 

3,55±0,82. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah dengan 

penambahan pati uwi sebanyak 2% yang digunakan sebagai 

stabilizer dapat meningkatkan kualitas yoghurt ditinjau dari 

viskositas, kadar air, total padatan dan perubahan warna. Saran 

yang disampaikan dari penelitian ini adalah perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai penambahan pati uwi untuk 

pembuatan yoghurt. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Yoghurt merupakan produk hasil pemeraman susu yang 

mempunyai cita rasa asam yang dihasilkan melalui fermentasi 

Bakteri Asam Laktat (BAL) (Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus). Aroma dan rasa yang lebih 

masam, serta tekstur yang dihasilkan menyebabkan produk ini 

memerlukan perlakuan tambahan dalam proses pembuatannya. 

Yoghurt mempunyai manfaat bagi kesehatan, diantaranya 

adalah melawan pertumbuhan bakteri patogen yang sudah ada 

maupun yang baru masuk dan menginfeksi didalam saluran 

pencernaan, menjaga lambung, dan menurunkan jumlah 

kolesterol dalam darah. Selain itu, yoghurt juga dapat 

dikonsumsi oleh seseorang yang menderita kelainan lactose 

intolerence (Ginting dan Pasaribu, 2005) dikarenakan bakteri 

asam laktat pada yoghurt dapat menguraikan laktosa susu 

menjadi monosakarida yaitu glukosa dan galaktosa, sehingga 

susu mudah dicerna dan diserap tubuh (Surajudin, Kusuma 

dan Purnomo 2010). 

Pembuatan yoghurt memerlukan bahan penstabil atau 

biasa disebut stabilizer yang berperan agar produk susu yang 

dihasilkan tidak terpisah atau pecah. Selain itu, fungsi 

stabilizer yang lain yaitu dapat meningkatkan daya simpan 

yoghurt karena mampu menekan pertumbuhan bakteri 

pembusuk. Stabilizer yang biasa digunakan dalam industri 

pangan diantaranya adalah pektin, gelatin, natrium alginat dan 

berbagai jenis gum serta CMC. Namun kebutuhan stabilizer di 

Indonesia masih tergantung dengan impor, sulit didapat dan 

harganya mahal. Solusi yang dibutuhkan dari permasalahan 
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tersebut adalah dengan mengganti stabilizer impor dengan 

menggunakan pati yang berasal dari umbi-umbian, salah 

satunya pati uwi. 

Uwi merupakan tanaman lokal yang banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedesaan. Uwi 

memiliki kandungan gizi yang beragam, disamping kaya akan 

serat, uwi ini diperkaya dengan vitamin C, fosfor dan protein. 

Umumnya uwi memiliki kandungan pati tinggi yaitu sebesar 

25% dan kandungan protein sebesar 2% serta kandungan pro-

vitamin A rendah tetapi vitamin C beragam antara 5-15 

mg/100g. Selain itu, didalam uwi juga terdapat inulin. Inulin 

adalah polimer dari unit-unit fruktosa dengan gugus terminal 

glukosa. Konsumsi inulin dapat memberikan manfaat bagi 

pencernaan dan kesehatan tubuh. Inulin difermentasi oleh 

bakteri-bakteri yang terdapat di dalam usus besar, sehingga 

berpengaruh positif terhadap kesehatan inangnya. Oleh karena 

itu inulin dapat dikelompokkan sebagai komponen prebiotik 

(Winarti, Harmayani dan Nurismanto, 2011).  

Pati yang terdiri dari molekul amilosa dan amilopektin 

bersifat sukar menyerap air dan sukar melepas air sehingga 

dapat digunakan sebagai stabilizer dalam pembuatan yoghurt. 

Pemanfaatan pati uwi sebagai stabilizer dapat mempengaruhi 

nilai kualitas yoghurt, untuk itu perlu dilakukan penelitian 

mengenai penambahan pati uwi sebagai stabilizer terhadap 

kualitas yoghurt dengan menguji viskositas, kadar air, total 

padatan dan perubahan warna. 
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1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan pati uwi terhadap 

kualitas yoghurt yang ditinjau dari viskositas, kadar 

air, total padatan, dan perubahan warna. 

2. Berapa persen (%) perlakuan terbaik penambahan 

pati uwi dalam pembuatan yoghurt. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh viskositas, kadar air, total 

padatan, dan perubahan warna dalam pembuatan 

yoghurt yang diberi penambahan pati uwi dengan 

persentase yang berbeda. 

2. Mengetahui persentase perlakuan terbaik 

penambahan pati uwi dalam pembuatan yoghurt. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini untuk memberikan informasi 

mengenai pengaruh penambahan pati uwi terhadap 

kualitas yoghurt yang ditinjau dari viskositas, kadar air, 

total padatan, dan perubahan warna . 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Yoghurt adalah produk hasil fermentasi susu dengan 

penambahan bakteri yang dapat membentuk asam laktat, 

mempunyai bentuk setengah padat dengan tekstur antara susu 

cair dan keju. Yoghurt dengan bahan baku susu murni 

berwarna putih, rasanya asam, tidak mengandung alkohol, dan 

teksturnya halus. Bakteri yang biasa digunakan dalam 
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pembuatan yoghurt adalah Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus atau campuran dari kedua jenis 

bakteri tersebut. Bakteri yang digunakan dalam pembuatan 

yoghurt menghasilkan enzim Beta Galaktosidase yang dapat 

membantu untuk pencernaan laktosa jika produk tersebut 

dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance (Effendi, 

Hartini dan Lusiastuti, 2009). 

Kendala yang harus diperhatikan dalam menghasilkan 

produk yoghurt diantaranya adalah bahan baku, proses 

pengolahan dan penyimpanan. Selain itu penggunaan 

stabilizer juga menjadi kendala yang harus diprioritaskan 

karena stabilizer berfungsi untuk menghasilkan tekstur yang 

lembut, menstabilkan yoghurt agar tidak pecah dan 

meningkatkan masa simpan yoghurt dengan menekan 

pertumbuhan bakteri pembusuk. Penambahan stabilizer alami 

berupa pati yang berasal dari umbi-umbian merupakan upaya 

untuk mempertahankan kualitas dari yoghurt (Wijayanti, 

Purwadi dan Thohari, 2016). 

Dioscorea spp. (Dioscoreaceae) adalah tanaman 

penghasil umbi, mengandung karbohidrat yang tinggi, vitamin, 

protein dan mineral. Nilai gizi dalam uwi adalah air 75%, 

karbohidrat 19,8%-31,8%, protein 0,6%-2,0%, lemak 0,2%, 

mineral (Kalsium 45 mg/100 g, Fosfor 280 mg/100 g, Besi 1,8 

mg/100 g) dan vitamin (B1 0,10 mg/100 g, C 9 mg/100 g). 

Karbohidrat (pati) tersusun dari amilosa dan amilopektin. 

Kandungan amilosa dan amilopektin setiap jenis pati berbeda-

beda. Winarti dan Saputro (2013) melaporkan kandungan 

amilosa pada pati uwi 18,41% dan amilopektin 68,57%. 

Amilopektin bersifat sukar menyerap air dan sukar melepas 

air. Penelitian yang dilakukan Putri, Rouf dan Purwani (2013) 

banyaknya pati yang digunakan dalam pembuatan yoghurt 
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memberikan pengaruh yang signifikan (P<0,05) terhadap 

sineresis dikarenakan penstabil termasuk hidrofilik yang dapat 

menyerap air pada konsentrasi yang tinggi sehingga sineresis 

yang dihasilkan semakin menurun. Jannah (2013) melaporkan 

bahwa pati berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kualitas 

yoghurt diantaranya dapat meningkatkan viskositas dan daya 

ikat air. 

Berdasarkan uraian diatas kandungan pati berpotensi 

dijadikan sebagai stabilizer dalam pembuatan yoghurt. 

Penambahan pati uwi pada yoghurt dengan persentase yang 

berbeda diduga dapat mempengaruhi viskositas dan 

dimungkinkan adanya perubahan, sehingga perlu dilakukan 

penelitian terhadap kualitas yoghurt dengan penambahan pati 

uwi. Kerangka pikir dari penelitian dapat dilihat pada Gambar 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas yoghurt meningkat 

Yoghurt 

Terjadi penurunan daya ikat air 

dan peningkatan sineresis 

Pati uwi mengandung amilosa, 

amilopektin dan inulin 

(Winarti dan Saputro, 2013) 

Dibutuhkan penstabil 

Parameter evaluasi kualitas 

yoghurt: viskositas, kadar air, 

total padatan dan perubahan 

warna 

Stabilizer: meningkatkan viskositas, 

daya ikat air dan menurunkan 

sineresis (Jannah, 2013) 

Konsentrasi pati yang digunakan 

memberikan pengaruh nyata 

terhadap kualitas yoghurt (Putri 

dkk, 2013) 

Gambar 1. Skema kerangka kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dibuat maka 

hipotesis yang diajukan adalah adanya konsentrasi pati uwi 

yang digunakan dapat mempengaruhi kualitas yoghurt yang 

dihasilkan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Uwi (Dioscorea spp.)  

Uwi (Dioscorea spp.) merupakan salah satu jenis umbi 

yang banyak tumbuh di Indonesia, memiliki kandungan 

karbohidrat yang tinggi. Keanekaragaman uwi sangat banyak 

baik dilihat dari bentuk, ukuran, warna, maupun rasa umbinya. 

Terdapat lebih dari 600 spesies dari genus Dioscorea spp. 

yang tersebar di iklim tropis dan suhu sedang (Winarti dan 

Saputro, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Uwi (Dioscorea alata) 

Sumber: BFN Srilanka (2015) 

Dioscorea mempunyai nama populer dalam bahasa 

Inggris yaitu yam sedangkan di Indonesia orang mengenal 

Dioscorea sebagai kelompok uwi (uwi, gembili, gembolo) dan 

gadung.  Pengenalan Dioscorea dalam taksonomi tumbuhan 

akan berguna untuk aplikasi memilih bahan sesuai dengan 

kebutuhan karena setiap spesies mempunyai potensi yang 

berbeda (Epriliawati, 2000). Umbi uwi diklasifikasikan 

sebagai berikut: 
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Kingdom : Plantae 

Filum : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Ordo : Dioscoreales 

Famili : Dioscoreaceae 

Genus : Dioscorea 

Spesies : D. alata 

Uwi adalah tanaman pangan pokok berpati yang sangat 

penting dalam pertanian tropika dan sub tropika karena 

tanaman ini menunjukkan siklus pertumbuhan yang kuat. Uwi 

merupakan tanaman membelit yang panjangnya dapat 

mencapai 10 meter. Spesies ini memiliki variasi yang besar 

dalam hal bentuk dan warna, misal uwi beras, legi, putih, ulo, 

luyung putih, luyung senggani, luyung kuning, kuning, butun, 

bangkulit, ungu, dan senggani. Uwi ungu (Dioscorea alata) 

secara umum memiliki panjang batang 10-25 m, bersayap 

pendek dan jumlahnya empat buah, berdiameter 1 cm. 

Varietas uwi putih lebih mudah didapatkan, selain itu uwi 

putih lebih berasa netral karena kadar total gula yang 

terkandung lebih sedikit dari pada uwi merah sehingga lebih 

cocok diolah menjadi tepung. Kandungan nutrisi uwi putih 

lebih banyak dibandingkan kentang serta teksturnya lebih 

padat. Kandungan gizi uwi sangat beragam disamping kaya 

akan serat, uwi ini diperkaya dengan vitamin C, fosfor dan 

protein (Harzau dan Estiasih, 2013). Menurut Afidin, 

Hendrawan dan Yulianingsih (2014) komposisi umbi uwi 

sangat beragam tergantung varietasnya, umumnya umbi uwi 

memiliki kandungan pati tinggi yaitu sebesar 25%, serta 

kandungan pro-vitamin A rendah tetapi vitamin C beragam 

antara 5-15 mg/100g, kandungan protein umbi uwi sebesar 
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2%. Beberapa varietas uwi memiliki rasa pahit. Selama ini uwi 

dianggap tanaman liar sehingga pemanfaatannya hanya 

sebatas direbus, dikukus, dibuat kolak, dan digoreng sebagai 

makanan selingan atau pengganti beras. 

Uwi merupakan salah satu varietas umbi-umbian 

potensial sebagai sumber bahan pangan karbohidrat non beras. 

Selain sebagai sumber pangan non beras, uwi mengandung 

mineral penting bagi kesehatan yaitu Calcium (Ca), Phosphor 

(P), dan Besi (Fe) serta beberapa asam amino esensial 

(Hapsari, 2014). Diosorea alata bermanfaat untuk kesehatan. 

Uwi juga dapat digunakan sebagai bahan obat, karena didalam 

uwi terdapat senyawa saponin dan sapogenin yang berfungsi 

sebagai prekursor hormon cortisone dan steroidal. Adapun 

komposisi kimia dalam Dioscorea yaitu air 71.8%; 

karbohidrat 24,6%; protein 2,0%; lemak 0,l% ; abu l,0%; dan 

serat 0,5%. Dioscorea mempunyai kadar abu lebih tinggi 

dibanding dengan umbi lain (Epriliawati, 2000). Kandungan 

amilosa pada uwi 24.6% dan amilopektin 76.4%. Berikut 

adalah beberapa kandungan amilosa dan amilopektin dari 

berbagai varietas uwi yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kadar pati, amilosa dan amilopektin berbagai 

tepung uwi (dalam persen) 

No. Jenis tepung 
Kadar 

pati 

Kadar 

amilosa 

Kadar 

amilopektin 

1. Uwi kuning 83,38 14,81 68,57 

2. Uwi ungu 86,12 17,59 68,60 

3. Uwi kuning 

kulit ungu 
86,68 17,32 69,36 

Sumber: Winarti dan Saputro (2013) 
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Selain kandungan amilosa dan amilopektin, uwi juga 

mengandung inulin. Inulin adalah polimer dari unit-unit 

fruktosa dengan gugus terminal glukosa. Unit-unit fruktosa 

dalam inulin dihubungkan oleh ikatan ß (21) glikosidik. Inulin 

dari tanaman biasanya mengandung 20 sampai beberapa ribu 

unit fruktosa. Molekul yang lebih kecil dari inulin disebut 

fruktooligosakarida (FOS), yang mengandung 2 molekul 

fruktosa dan 1 molekul glukosa. Konsumsi inulin dapat 

memberikan manfaat bagi pencernaan dan kesehatan tubuh. 

Inulin dapat larut dalam air namun tidak dapat dicerna oleh 

enzim-enzim dalam sistem pencernaan mamalia sehingga 

mencapai usus besar tanpa mengalami perubahan struktur. 

Inulin difermentasi oleh bakteri-bakteri yang terdapat di dalam 

usus besar, sehingga berpengaruh positif terhadap kesehatan 

inangnya. Oleh karena itu inulin dapat dikelompokkan sebagai 

komponen prebiotik (Winarti dkk, 2011). Pati dalam umbi 

Dioscorea alata memiliki indeks glikemik rendah, sehingga 

berpotensi sebagai bahan pangan alternatif pendamping tepung 

terigu yang aman bagi penderita diabetes, selain itu juga 

berpotensi sebagai bahan pangan pengganti tepung terigu 

bebas gluten yang aman dikonsumsi bagi penderita autis. 

Dioscorea alata yang berdaging putih lebih berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai sumber karbohidrat alternatif 

(Setyowati dan Lestari, 2017). 

 

2.2 Stabilizer 

Stabilizer merupakan salah satu jenis hidrokoloid alami 

yang telah dimodifikasi. Beberapa sifat fungsional yang 

berhubungan dengan hidrokoloid antara lain sifat tekstur 

produk pangan seperti konsistensi, kekentalan, kekenyalan, 

kekuatan gel dan lain-lain. Pemilihan jenis hidrokoloid sebagai 
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zat penstabil ini didasarkan atas beberapa hal antara lain sifat 

solubilitas dalam air, viskositas relatif stabil pada pH bahan 

makanan, tidak berpengaruh dalam penilaian rasa, warna dan 

bau bahan makanan (Wijaya, Rusmarilin dan Lubis, 2012). 

Fungsi utama dari penambahan stabilizer pada yogurt adalah 

menstabilisasi globula lemak, menyeragamkan struktur, 

memperbaiki dan menjaga kualitas, memperpanjang daya 

simpan serta untuk mendapatkan body dan tekstur yang 

optimum (Violisa, Nyoto dan Nurjanah, 2012). Pemilihan 

stabilizer didasarkan atas kemampuannya dalam mencegah 

pengendapan pada produk yang termasuk sistem dispersi 

seperti sari buah, sari nabati dan produk-produk lain yang 

kualitasnya ditentukan oleh kekentalan dan stabilitas 

dispersinya. Menurut Masykur dan Kusnadi (2008) banyak 

jenis stabilizer yang sering digunakan di pasaran seperti CMC 

(Carboxy methyl cellulose), gelatin, Na-alginat, karagenan, 

gum arab dan pektin. 

CMC merupakan turunan selulosa dengan perlakuan 

alkali dan monochloroacetic atau garam sodium yang 

digunakan luas dalam industri pangan. CMC digunakan dalam 

bentuk garam natrium Carboxymethyl cellulose sebagai 

pemberi bentuk, konsistensi, dan tekstur. Selain itu CMC juga 

berperan sebagai pengikat air, pengental, stabilisator dispersi, 

memberikan kemampuan suspensi yang baik, dan tekstrur 

gum. CMC bersifat biodegradable, tidak berwarna, tidak 

berbau, tidak beracun, butiran atau bubuk yang larut dalam air 

namun tidak larut dalam larutan organik, stabil pada rentang 

pH 2 – 10, bereaksi dengan garam, transparan, serta tidak 

bereaksi dengan senyawa organik (Sari, Karo-karo dan 

Ridwansyah, 2016). Gelatin adalah salah satu hidrokoloid 

yang dapat digunakan sebagai gelling, bahan pengental 
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(thickner) atau penstabil. Gelatin digunakan dalam pengolahan 

pangan lebih disebabkan sifat kimia dan fisikanya yang khas 

dari pada nilai gizinya sebagai sumber protein. Gelatin 

merupakan protein yang dapat dikonsumsi dan mengandung 

semua asam amino esensial, kecuali tryptophan dan lisin. 

Gelatin berfungsi sebagai pembentuk gel, pemantap emulsi, 

pengental, penjernih, pengikat air dan pelapis sehingga banyak 

digunakan dalam industri pangan (Yahdiyani, Anam dan 

Widowati, 2015). Gelatin tidak larut air dingin, tetapi jika 

kontak dengan air dingin akan mengembang dan membentuk 

gelembung-gelembung yang besar. Jika dipanaskan pada suhu 

sekitar 71
o
C, gelatin akan larut karena pecahnya agregat 

molekul dan membentuk dispersi koloid makromalekul 

(Sawitri, Manab dan Palupi, 2008). Gelatin kering 

mengandung 84-86 % protein, 8-12 % air dan 2-4 % mineral. 

Penambahan gelatin ke dalam yogurt optimum pada 

konsentrasi 0,25 % hingga 0,5 %. Penggunaan gelatin yang 

berlebihan dapat menyebabkan timbulnya tekstur kasar dan 

menggumpal. Ketaren, Ginting dan Julianti (2017) 

menambahkan, penggunaan Gum arab dan pektin dapat 

digunakan sebagai stabilizer. Gum arab lebih mudah larut 

dalam air dibanding hidrokoloid lainnya. Gum arab stabil 

dalam larutan asam, yaitu pada pH alami berkisar 3,9-4,9. 

Jenis pengental ini juga tahan panas pada proses yang 

menggunakan panas namun lebih baik jika panasnya dikontrol 

untuk mempersingkat waktu pemanasan, mengingat gum arab 

dapat terdegradasi secara perlahanlahan. Sedangkan pektin 

umumnya memiliki sifat khas, gel yang dihasilkan oleh pektin 

memiliki tekstur yang lembut dengan pelepasan perisa yang 

sangat bagus. Karakteristik pektin yaitu dapat mengalami 
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proses gelatinisasi yang sangat cepat saat larutan terlalu dingin 

dan ditambahkan asam. 

 

2.3 Pati 

Pati merupakan polisakarida hasil sintesis dari tanaman 

hijau melalui proses fotosintesis. Pati memiliki bentuk kristal 

bergranula yang tidak larut dalam air pafda temperatur 

ruangan yang memiliki ukuran dan bentuk tergantung pada 

jenis tanamannya. Pati digunakan sebagai pengantal dan 

penstabil dalam makanan. Sifat pati tergantung pada jenis 

tanaman serta tempat penyimpanannya. Terdapat dua jenis pati 

yang sering digunakan di industri yaitu pati alami dan pati 

modifikasi. Pati alami (native starch) adalah pati yang 

dihasilkan dari sumber umbi-umbian dan belum diolah atau 

mengalami perubahan sifat fisik dan kimia (Cornelia, Syarief 

dan Nurtama, 2013). Komposisi pati pada umumnya terdiri 

dari amilopektin sebagai bagian terbesar dan sisanya amilosa, 

dimana masing-masing memiliki sifat-sifat alami yang 

berbeda yaitu 10-20% amilosa dan 80-90% amilopektin. 

Amilosa tersusun dari molekul-molekul a-glukosa dengan 

ikatan glikosida a-(1-4) membentuk rantai linier. Sedangkan 

amilopektin terdiri dari rantai-rantai amilosa (ikatan a(1-4)) 

yang saling terikat membentuk cabang dengan ikatan glikosida 

a-(1-6). Sebagian besar pati alami seperti pati jagung, gandum, 

tapioka, kentang, dan sagu mengandung amilosa sekitar 23% 

dan amiopektin 77%. Amilopektin mempunyai peran dalam 

meningkatkan kerenyahan sedangkan amilosa berperan dalam 

meningkatkan kekerasan (Niken dan Adepristiyan, 2013). 

Pati mengandung fraksi linier dan bercabang dalam 

jumlah tertentu. Fraksi linier berupa amilosa, sedangkan 

sisanya amilopektin. Hasil pengamatan amilosa untuk tepung 
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umbi berkisar 6.01-11.90%, sedangkan amilosa pada pati 8.38-

14.10%. Kadar amilosa dan amilopektin sangat berperan pada 

saat proses gelatinisasi dan retrogradasi. Pati yang berkadar 

amilosa tinggi mempunyai kekuatan ikatan hidrogen yang 

lebih besar karena jumlah rantai lurus yang besar dalam 

granula, sehingga membutuhkan energi yang lebih besar untuk 

gelatinisasi (Prabowo, Estiasih dan Purwantiningrum, 2014). 

Gelatinisasi terjadi karena pati berbentuk butiran yang mampu 

menyerap air sehingga butiran pati akan membengkak dan 

bersifat tidak kembali lagi pada posisi semula. Pembengkakan 

pada butiran pati terjadi bila energi kinetik molekul-molekul 

air menjadi lebih kuat dari pada daya tarik-menarik antar 

molekul pati di dalam air, sehingga air masuk ke dalam butiran 

pati dan terjadi peningkatan viskositas. (Wijayanti, Purwadi 

dan Thohari, 2015). 

Pati merupakan senyawa yang bersifat hidrofilik. Granula pati 

memiliki kemampuan menyerap air yang sangat besar karena 

jumlah gugus hidroksil pati yang sangat besar, oleh karena itu 

semakin tinggi pati maka kadar airnya semakin besar. Pati 

tersusun dari amilosa dan amilopektin. Kandungan amilosa 

dan amilopektin setiap jenis pati berbeda-beda (Harzau dan 

Estiasih (2013). Menurut Andarwulan, Kusnandar dan 

Herawati (2011) tepung sagu digunakan sebagai bahan 

penstabil karena pati yang terkandung pada sagu. Kandungan 

amilopektin yang tinggi pada sagu dapat berfungsi sebagai 

pengental dan penstabil yang mampu menghomogenkan 

bahan. Amilopektin apabila dipanaskan akan membentuk 

substansi yang transparan dengan viskositas tinggi dan 

berbentuk lapisan-lapisan seperti untaian tali, sedangkan 

amilosa memberikan kontribusi rasa yang dihasilkan. 
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2.4 Yoghurt 

      Yoghurt merupakan salah satu produk fermentasi susu 

yang telah banyak dikenal oleh masyarakat secara luas. 

Teknologi fermentasi susu telah berkembang cukup pesat dan 

banyak memanfaatkan kultur murni baik secara tunggal 

maupun campuran serta penggunaan bakteri asam laktat lain 

yang dapat meningkatkan kualitas produk. Yoghurt merupakan 

produk olahan susu hasil fermentasi dua Bakteri Asam Laktat 

(BAL) (Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus). Laktosa susu dalam proses fermentasi dipecah 

oleh BAL menjadi asam laktat, diasetil dan CO sehingga 

dihasilkan yoghurt dengan aroma asam, segar dan mempunyai 

viskositas yang kental (Kumalasari dkk, 2013). Menurut 

Ginting dan Pasaribu (2005) yoghurt memiliki keuntungan 

untuk kesehatan yaitu dapat menurunkan kadar kolesterol 

darah, menjaga kesehatan lambung dan mencegah penyakit 

kanker saluran pencernaan. Yoghurt mengandung bakteri 

hidup sebagai probiotik dari makanan yang menguntungkan 

bagi mikroflora dalam saluran pencernaan. Selain itu yoghurt 

dapat dikonsumsi oleh seseorang yang menderita lactose 

intolerence. Lactose intolerance adalah suatu keadaan dari 

seseorang yang tidak mampu mencerna laktosa, yaitu gula 

yang terdapat pada susu karena tubuhnya tidak menghasilkan 

enzim laktase dengan cukup. Tanpa enzim laktase, maka 

laktosa tidak akan dapat dicerna dan menyebabkan gangguan 

pencernaan seperti diare. Pada yoghurt laktosa telah 

difermentasikan kedalam bentuk asam laktat dimana setiap 

orang memiliki enzim untuk mencernanya. 

Pembuatan yoghurt yang pertama yaitu persiapan bahan 

dasar berupa susu. Susu dipasteurisasi dengan menggunakan 

pemanasan suhu 90°C selama 20 menit untuk membunuh 
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mikroorganisme patogen dan pembusuk sehingga starter dapat  

tumbuh dengan baik. Dilakukan pendinginan dan inokulasi 

starter setelah suhu susu mencapai 35-40°C, starter 

diinokulasikan dengan perlakuan starter murni Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Pemeraman susu 

yang telah diinokulasi dengan starter diinkubasikan pada suhu 

kamar (± 30°C) selama 10-12 jam. Penyimpanan dilakukan 

dalam refrigerator bersuhu rendah (4-5°C) untuk menghambat 

perkembangbiakan yang berlebih agar yoghurt tidak menjadi 

terlalu asam (Effendi et. al, 2009). Menurut Ginting dan 

Pasaribu (2005) temperatur memegang peranan penting bagi 

pertumbuhan bakteri. Perkembangbiakan bakteri yaitu dengan 

cara membelah diri. Bakteri memerlukan temperatur dan 

keadaan lingkungan tertentu agar daur hidupnya dapat terus 

berjalan. Pengaruh temperatur terhadap perkembangbiakan 

mikroorganisme dapat digolongkan 3 bagian yaitu temperatur 

rendah di bawah 10°C, biasanya pertumbuhan mikroorganisme 

menjadi lambat pada temperatur ini. Temperatur sedang yaitu 

10 – 43°C. Temperatur tinggi yaitu diatas 43°C. Kebanyakan 

mikroorganisme mati pada temperatur sekitar dan diatas 60°C. 

Syarat mutu yoghurt dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Syarat mutu yoghurt 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1. Kenampakan   

 1.1 Penampakan  
Cairan kental 

sampai semi padat 

 1.2 Bau  Normal/khas 

 1.3 Rasa  Asam/khas 

 1.4 Konsistensi  Homogen 

2. Lemak % b/b ≤ 3,8 

3. 
Bahan kering tanpa 

lemak 
% b/b ≤ 8,2 

4. Protein (N x 6,25) % b/b ≥ 3,5 

5. Abu  ≤ 1,0 

6. Jumlah asam % b/b 0,5 – 2,0 

Sumber: SNI (1992) 

 

2.5 Kualitas Yoghurt 

2.5.1 Viskositas 

Viskositas atau kekentalan merupakan salah satu sifat 

reologi yang penting dalam  produk yoghurt.  Sifat ini 

menggambarkan besarnya hambatan atau resistensi suatu 

cairan terhadap aliran dan pengadukan. Viskositas adalah 

ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. 

Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat 

dengan hambatan untuk mengalir (Karlin dan Raharyuni, 

2014). Viskositas merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas produk yoghurt. Viskositas juga akan 

mempengaruhi penilaian konsumen terhadap kesukaan dan 

citarasa produk.  Menurut Oberman (1982), produk yoghurt 

yang bermutu baik adalah yoghurt yang mempuyai tekstur 
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lembut, tidak mempunyai granula, memiliki kekentalan yang 

relatif tinggi, dan tingkat keasaman yang relatif tinggi. 

Viskositas susu merupakan kontribusi dari keberadaan 

kasein/misel dan globula lemak yang terdapat pada susu 

tersebut. Selain itu ikatan diantara protein dan lemak dapat 

memberikan pengaruh terhadap viskositas, perubahan kasein 

susu yang mempunyai sifat hidropilik yang sama dengan jenis 

protein lain menyebabkan viskositas meningkat. 

Penggumpalan protein menyebabkan viskositas meningkat 

juga disebabkan karena penurunan pH akibat timbulnya asam 

laktat yang meningkatkan keasaman pada produk. Nilai 

viskositas diperoleh dari produk susu akibat menggumpalnya 

kasein karena rendahnya keasaman akibat kerja dari starter 

bakteri (Sunarlim, Setiyanto, dan Poeloengan, 2007). 

Perbedaan penggunaan jenis pengental dan bahan-bahan 

lainnya dalam pembuatan yoghurt mempengaruhi kualitas 

viskositas produk yang dihasilkan. Yoghurt set memiliki 

viskositas yang lebih tinggi (kental) dibandingkan dengan 

yoghurt drink. Jannah (2013) menambahkan, viskositas 

yoghurt dipengaruhi oleh tipe kultur starter, perlakuan panas 

dan penggunaan penstabil. Peningkatan nilai viskositas dapat 

dipengaruhi oleh adanya penggunaan CMC, semakin banyak 

CMC menyebabkan semakin besar jumlah air bebas yang 

diserap dan diikat sehingga keadaan gel menjadi lebih kuat 

dan viskositasnya meningkat. 

 

2.5.2 Kadar Air 

Kadar air merupakan banyaknya air yang terkandung 

dalam bahan pangan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air 

juga salah satu karakteristik yang sangat penting dalam bahan 

pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, 
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dan citarasa pada bahan pangan. Kadar air dalam bahan 

pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan 

pangan tersebut, tingginya kadar air juga dapat mengakibatkan 

mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang 

biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan 

(Ramadhia, Kumalaningsih dan Santoso, 2012). Air dalam 

bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa 

komponen di samping ikut sebagai bahan pereaksi, sedangkan 

bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. 

Air bebas dapat dengan mudah hilang apabila terjadi 

penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sulit 

dibebaskan dengan cara tersebut. Terdapat beberapa bentuk air 

di dalam bahan pangan, yaitu air bebas dan air terikat 

(Desnilasari dan Lestari, 2014). 

Air bebas ada didalam ruang antar sel, intergranular, pori-

pori bahan, atau bahkan pada permukaan bahan. Air bebas 

sering disebut juga sebagai aktivitas air atau “water activity” 

yang diberi notasi Aw. Disebut aktivitas air, karena air bebas 

mampu membantu aktivitas pertumbuhan mikroba dan 

aktivitas reaksi-reaksi kimiawi pada bahan pangan. Nutrien 

didalam air bebas terlarut dapat dimanfaatkan oleh mikroba 

untuk tumbuh dan berkembang. Adanya nutrient terlarut 

tersebut juga memungkinkan beberapa reaksi kimia dapat 

berlangsung. Oleh sebab itu, bahan yang mempunyai 

kandungan atau nilai Aw tinggi pada umumnya cepat 

mengalami kerusakan, baik akibat pertumbuhan mikroba 

pembusuk maupun akibat terjadinya reaksi kimia tertentu, 

seperti oksidasi dan reaksi enzimatik. Air bebas sangat mudah 

untuk dibekukan maupun diuapkan (Adri dan Hersoelistyorini, 

2013) 



 

20 
 

Air yang terikat lemah atau air teradsorbsi terserap pada 

permukaan koloid makromolekul (protein, pati, dll) bahan. Air 

teradsorbsi juga  terdispersi diantara koloid tersebut dan 

merupakan pelarut zat-zat yang ada dalam sel. Ikatan antara 

air dengan koloid merupakan ikatan hidrogen. Air teradsorbsi 

relatif bebas bergerak dan relatif mudah dibekukan ataupun 

diuapkan. Air terikat kuat sering juga disebut air hidrat, karena 

air tersebut membentuk hidrat dengan beberapa molekul lain 

dengan ikatan bersifat ionik. Air terikat kuat jumlahnya sangat 

kecil dan sangat sulit diuapkan dan dibekukan (Azizah, 

Pramono, dan Abduh, 2013). Pengujian kadar air dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode oven 105
o
C. 

 

2.5.3 Total Padatan 

Total Solid (TS) atau total padatan merupakan total dari 

zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi, baik yang bersifat 

organik maupun anorganik. Total padatan adalah total 

kumulatif keseluruhan komponen yang terdapat pada suatu 

larutan baik yang larut maupun yang tidak larut (Ibrahim, 

Yunianta dan Sriherfyna, 2015). Menurut Achmad, 

Nurwantoro dan Mulyani (2012) total padatan adalah semua 

komponen dikurangi dengan kadar air, yang termasuk bahan 

padat adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral. 

Marwah, Suranindyah dan Murti (2010) menambahkan bahwa 

penyusun dari total solid dalam susu adalah protein, lemak, 

laktosa, vitamin, dan meineral. Kadar total solid susu adalah 

12-13%. Total solid merupakan komponen susu yang terdiri 

dari kadar lemak dan solid non fat. Kandungan total solid 

sangat tergantung pada kadar kedua komponen tersebut. Total 

padatan pada bahan yang dikeringkan menyebabkan rendemen 

yang dihasilkan akan semakin tinggi. 
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Zat padat total terdiri dari zat padat terlarut dan zat padat 

tersuspensi yang dapat bersifat organik dan anorganik. Zat 

padat terlarut adalah ukuran semua senyawa organik dan 

anorganik yang terlarut dalam suatu cairan, yang menunjukkan 

perbandingan padatan yang berbeda. Menurut Ismawati, 

Nurwantoro, dan Pramono (2016) sisa hasil total gula, asam 

laktat, dan asam organik yang terbentuk terhitung sebagai total 

padatan terlarut. Komponen padatan terlarut terdiri dari total 

gula, pigmen, asam-asam organik, dan protein. Kandungan 

gula yang tinggi dari buah-buahan atau lainnya yang 

ditambahkan ke yoghurt telah berkontribusi terhadap 

komponen padatan terlarut yang lebih tinggi. Semakin besar 

jumlah perbandingan karagenan terhadap agar-agar maka total 

padatan terlarut semakin meningkat. Terjadinya peningkatan 

total padatan terlarut dengan perbandingan karagenan lebih 

besar menyebabkan total padatan yang terlarut semakin 

meningkat. Hal ini terjadi karena karagenan berfungsi sebagai 

penstabil atau penggel yang dapat mengikat komponen-

komponen aktif yang terlarut dalam air, sehingga total padatan 

terlarut dapat dipertahankan (Wijaya dkk, 2012). 

 

2.5.4 Perubahan Warna 

Perubahan warna diukur menggunakan color reader dan 

dilambangkan dengan huruf L, a dan b. Nilai L menyatakan 

tingkat gelap-terang suatu produk, nilai a menyatakan tingkat 

gradasi warna hijau sampai merah dan nilai b menyatakan 

tingkat gradasi warna biru sampai kuning. Kecerahan warna 

direpresentasikan oleh nilai L dengan kisaran  nilai  -100 

sampai +100, nilai  positif menyatakan kecenderungan warna 

terang atau putih, sedangkan nilai negatif menyatakan 

kecenderungan warna gelap atau hitam. Warna kemerahan 
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direpresentasikan oleh nilai a dengan  kisaran  nilai  -100  

sampai +100, nilai  positif menyatakan kecenderungan warna 

kemerahan, sedangkan nilai negatif menyatakan 

kecenderungan warna kehijauan. Warna kekuningan 

direpresentasikan oleh nilai b yang dengan  kisaran  nilai  -100  

sampai +100, nilai  positif menyatakan kecenderungan warna 

kekuningan, sedangkan nilai negatif menyatakan 

kecenderungan warna kebiruan (Widagdha dan Nisa, 2015). 

Rahmi, Indriyan dan Surhaini (2011) menyatakan semakin 

positif hasil pembacaan color reader pada nilai a* maka warna 

akan semakin merah dan semakin negatif hasil pembacaan 

maka warna merah akan semakin memudar. Pada nilai b* 

yang menunjukkan hasil yang positif maka warna akan 

semakin kuning dan hasil yang negatif menunjukkan warna 

kuning semakin memudar. 

Warna diasosiasikan sebagai faktor yang 

menggambarkan tingkat kesegaran, kematangan, daya beli dan 

keamanan dari suatu produk (Ibrahim et. al, 2015). Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan warna, 

diantaranya bahan baku yang digunakan, dan proses 

pembuatan produk. Menurut Kartikasari dan Nisa (2014) 

peningkatan penambahan sari buah menyebabkan tingkat 

kekuningan yoghurt  meningkat, sedangkan lama fermentasi 

juga menyebabkan tingkat kekuningan yoghurt meningkat. 

Dimana gugus aldosa atau ketosa dipanaskan dalam suatu 

larutan dengan gugus amin yang dapat memberikan perubahan 

warna. Sehingga semakin lama proses fermentasi akan 

mempengaruhi tingkat kekuningan akibat proses pemanasan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Keju 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk proses pembuatan yoghurt. Analisis 

viskositas, kadar air, total padatan dan perubahan warna (L*, 

a*, b*) di Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Waktu penelitian dilakukan pada 20 November sampai 27 

Desember 2017. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah yoghurt 

dengan penambahan pati uwi. Bahan yang digunakan untuk 

pembuatan yoghurt yaitu susu sapi segar yang didapatkan dari 

KUD Junrejo, Malang. Uwi yang didapatkan dari pasar 

Ngeplak, Tulungagung. Starter yoghurt (Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus) yang didapatkan 

dari CV. Mitra Bakti Makmur, Malang. Bahan untuk uji 

viskositas, kadar air, total padatan dan perubahan warna (L*, 

a*, b*) yaitu yoghurt. 

Peralatan yang digunakan dalam pembuatan pati uwi 

yaitu pisau, blender, timbangan digital, kain saring, baskom, 

nampan, sendok dan pengayak. Peralatan yang digunakan 

dalam pembuatan yoghurt yaitu beaker glass, gelas ukur, 

termometer, refrigerator, alumunium foil, kertas label, 

pengaduk, kompor merk Rinnai, panci stainless steel, 

timbangan analitik, sterofoam, tissue dan wadah. Peralatan 

yang digunakan untuk uji kualitas yoghurt yaitu viskometer 
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merk Brookfield DVII + Pro, beaker glass, oven, cawan petri, 

desikator, dan color reader. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0  : Tanpa penambahan pati uwi (kontrol) 

P1 : Penambahan pati uwi 0,5% dari volume susu  

P2 : Penambahan pati uwi 1% dari volume susu 

P3 : Penambahan pati uwi 1,5% dari volume susu 

P4 : Penambahan pati uwi 2% dari volume susu 

Berikut adalah model tabulasi data penelitian disajikan pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Model tabulasi data penelitian 

Perlakuan 

Ulangan 

P1U1 P3U2 P0U3 P4U4 

P4U1 P0U2 P2U3 P1U4 

P3U1 P2U2 P1U3 P0U4 

P0U1 P1U2 P4U3 P3U4 

P2U1 P4U2 P3U3 P2U4 

 

3.4  Prosedur Penelitian 

Proses pembuatan yoghurt dilakukan dengan menambahkan 

pati uwi dan starter. Tahap awal dilakukan pembersihan lokasi 

pembuatan yoghurt dan penyemprotan alkohol 70% pada 

jendela, meja dan udara serta menyalakan kompor. 

Selanjutnya dilakukan pencucian peralatan seperti panci, 

wadah/cup, beaker glass, gelas ukur, pengaduk dan 

termometer kemudian disterilkan dengan menggunakan air 
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panas lalu diangkat dan di lap dengan menggunakan tissue 

kemudian disemprot dengan menggunakan alkohol 70%. 

Tahap selanjutnya yaitu pasteurisasi susu yang telah ditambah 

dengan pati uwi (masing-masing perlakuan) pada beaker 

glass, dihomogenkan dengan menggunakan pengaduk dan 

tempatkan termometer pada panci. Setelah suhu mencapai 

82
o
C, dilakukan pengadukan dengan menggunakan spatula 

selama 15 detik kemudian diangkat dan didinginkan pada air 

yang berisi es sebanyak 600g sampai suhu mencapai 43
o
C. 

Selanjutnya dituangkan starter (Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus) pada beaker glass yang berisi 

susu+pati uwi kemudian dituangkan pada wadah/cup lalu 

ditutup rapat. Kemudian diinkubasi dengan menggunakan 

sterofoam (35
o
C) selama 18 jam . Komposisi bahan yang 

digunakan dalam pembuatan yoghurt disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi bahan yoghurt 

Bahan 
Komposisi 

P0 P1 P2 P3 P4 

Susu segar (%) 100 100 100 100 100 

Starter (%) 3 3 3 3 3 

Pati uwi (%) 0 0,5 1 1,5 2 
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3.4.1 Prosedur Pembuatan Yoghurt 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema prosedur pembuatan yoghurt (Jannah, 

Nurwantoro dan Pramono, 2012) 

Diinkubasi selama18 jam didalam sterofoam (35
o
C) 

Dipasteurisasi sampai suhu 82
o
C selama 15 detik 

Didinginkan suhunya menjadi 43
o
C dengan cara 

merendam pada panci berisi es sebanyak 600g  

Ditambah starter 3% dari volume susu 

Yoghurt 

Susu 300ml ditambah pati uwi sesuai perlakuan (0%, 

0,5%, 1%, 1,5 dan 2%) diaduk rata dengan spatula 

Dimasukkan ke refrigerator selama 1 jam 
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3.4.2 Prosedur Pembuatan Pati Uwi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Skema prosedur pembuatan pati uwi yang telah 

dimodifikasi (Richana dan Sunarti, 2004) 

 

Uwi (Dioscorea alata) 

1kg uwi dikupas kulitnya lalu dicuci 

Dipotong kecil-kecil 2x2cm dengan ketebalan 1cm 

Digiling dengan perbandingan uwi dan air 1 : 1 (w/v) 

Diendapkan selama 72 jam (air diganti setiap 24 jam sesuai 

dengan yang dibuang) 

Setelah menjadi bubur disaring dengan kain saring dan 

diperas kemudian diambil filtrat 

Air dibuang kemudian filtrat dikeringkan pada sinar matahari 

selama 8 jam 

Pati dihaluskan kemudian diayak 

Pati uwi 
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3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian yaitu kadar air, 

sineresis, perubahan warna dan Bakteri Asam Laktat (BAL). 

Pengujian yoghurt dengan penambahan pati umbi uwi sebagai 

berikut: 

1. Uji viskositas   : menggunakan Viskometer 

mengikuti prosedur 

Apriyantono, Fardiaz, Niluh, 

Sedanarwati, dan Slamet 

(1988) yang tertera pada 

Lampiran 1. 

2. Uji kadar air  : menggunakan oven 

mengikuti prosedur AOAC 

(2005) yang tertera pada 

Lampiran 2. 

3. Uji total padatan : menggunakan persentase 

bahan dikurangi persentase 

kadar air mengikuti prosedur 

AOAC (2006) yang tertera 

pada Lampiran 3. 

4. Uji perubahan warna : menggunakan color reader 

mengikuti prosedur 

Soedarmadji, Haryono dan 

Soehardi (1984) yang tertera 

pada Lampiran 4. 
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis 

ragam/ANOVA (Analysis of Variance) dengan persentase pati 

uwi sebagai perlakuan utama. Apabila terdapat perbedaan 

pengaruh yang signifikan (nyata), maka dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

3.7 Batasan Istilah 

Yoghurt set : yoghurt yang langsung difermentasi di 

dalam kemasan. Setelah yoghurt terbentuk 

tidak ditambahkan apa pun dan tidak 

diaduk-aduk, memiliki tekstur kental, 

terasa asam dan berwarna putih.  

 

Pati Uwi : hasil parutan uwi yang ditambahkan air 

kemudian diambil filtrat dan diendapkan 

selama kurang lebih 72 jam. Hasil endapan 

selanjutnya dikeringkan dengan sinar 

matahari 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan 

hasil pengaruh penambahan pati uwi pada yoghurt. Rata-rata 

nilai viskositas, kadar air dan total padatan pada yoghurt dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel5. Data viskositas, kadar air dan total padatan 

Perlakuan Viskositas (cP) Kadar Air (%) 
Total Padatan 

(%) 

P0 90,00
a
±21,60 88,26

a
±0,46 11,74

a
±0,46 

P1 100,00
ab

±14,14 87,76
a
±0,64 12,24

ab
±0,64 

P2 112,50
ab

±22,17 87,25
ab

±0,70 12,75
ab

±0,70 

P3 121,25
ab

±10,31 86,85
b
±0,49 13,15

b
±0,49 

P4 132,50
b
±17,08 86,32

b
±1,22 13,86

b
±1,22 

Keterangan : Superskrip 
a, ab dan b

 yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukan pengaruh yang nyata (P<0,05). 

4.1 Viskositas (cP) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap viskositas yoghurt 

(Lampiran 5). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi penambahan pati uwi yang digunakan, maka viskositas 

yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pada 

pati uwi terdapat kandungan amilopektin yang dapat 

digunakan sebagai stabilizer. Menurut Cornelia dkk (2013) 

pati disusun oleh molekul yang lurus (amilosa) yang membuat 

pati membentuk gel ketika dipanaskan dan molekul yang 

bercabang (amilopektin) yang membuat pati memiliki sifat 

lengket. Kandungan amilopektin dapat berfungsi sebagai 
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pengental dan penstabil yang mampu menghomogenkan bahan 

dalam pembuatan yoghurt (Wijayanti dkk, 2015). Menurut 

Utami, Widowati dan Dewati (2013) pati dapat digunakan 

sebagai bahan pengental yang berfungsi untuk mengikat air 

sehingga dapat meningkatkan kekentalan yoghurt. 

Terbentuknya viskositas bergantung pada kasein dan globula 

lemak yang terdapat dalam susu, selain disebabkan oleh 

denaturasi kasein akibat adanya asam laktat karena proses 

fermentasi mikroba asam laktat, viskositas juga dapat 

disebabkan karena penambahan pati (Sunarlim dkk, 2007). 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) 5% pada 

Lampiran 5 menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan 

pati uwi hingga 2%, viskositas yoghurt yang dihasilkan 

semakin meningkat. Peningkatan viskositas terjadi karena 

penyerapan dan daya ikat air pada setiap perlakuan berbeda, 

sehingga semakin banyak penambahan pati maka viskositas 

semakin meningkat. Menurut Jannah (2013) Granula pati 

mempunyai daya ikat air sehingga protein mampu mengikat 

air pada kondisi asam yang berakibat meningkatnya viskositas 

dan menurunnya sineresis serta terbentuk gel. Viskositas 

yoghurt dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti bahan 

penyusun yoghurt (jenis susu), suhu, stabilizer, karbohidrat, 

dan jenis pemanasan yang dilakukan (Karlin dan Rahayuni, 

2014). Pemanasan pati didalam air akan menyebabkan 

pembengkakan granula pati (gelatinasi). Apabila granula pati 

dipanaskan di dalam air, maka energi panas akan 

menyebabkan ikatan hidrogen terputus, dan air masuk ke 

dalam granula pati. Air yang masuk selanjutnya membentuk 

ikatan hidrogen dengan amilosa dan amilopektin sehingga 

terjadi pembengkakan granula pati. Ukuran granula akan 

meningkat sampai batas tertentu sebelum akhirnya granula pati 
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tersebut pecah. Pecahnya granula menyebabkan bagian 

amilosa dan amilopektin berdifusi keluar. Hal inilah yang 

menyebabkan semakin tinggi konsentrasi penambahan pati, 

viskositas yoghurt semakin kental dan rasanya akan semakin 

asam (Rosa dan Susetyorini, 2010). 

 

4.2 Kadar Air (%) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar air yoghurt 

(Lampiran 6.) Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi penambahan pati uwi yang digunakan, maka kadar air 

yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini karena pati yang 

terdapat pada uwi berfungsi sebagai pengikat air sehinga 

banyaknya penambahan pati uwi dapat menurunkan kadar air 

yoghurt. Pati memiliki sifat hidrokoloid yaitu sifat yang dapat 

mengikat air bebas. Menurut Sari dkk (2016) air bebas dan air 

terabsorbsi merupakan air yang terukur sebagai kadar air. Air 

terabsorbsi adalah air yang terikat dalam jaringan hidrokoloid 

yang tergolong air terikat lemah. Penggunaan pati yang 

semakin banyak menyebabkan jumlah air diserap dan diikat 

sehingga keadaan gel menjadi lebih kuat, kadar air yang 

dihasilkan akan semakin menurun dan viskositas serta 

padatannya semakin meningkat.  

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) 5% pada 

Lampiran 6 menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan 

pati uwi hingga 2% kadar air yoghurt yang dihasilkan semakin 

rendah. Hal ini membuktikan bahwa dengan semakin 

banyaknya kosentrasi pati uwi yang ditambahkan maka kadar 

air yoghurt akan semakin rendah. Menurunnya kadar air 

karena molekul pati mengandung gugus hidroksil yang sangat 
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besar sehingga kemampuan menyerap airnya juga sangat 

besar. Hal ini mendukung bahwa semakin tinggi konsentrasi 

pati maka semakin besar gugus hidroksilnya dan memiliki 

kemampuan menyerap air yang semakin besar. Semakin 

tingginya konsentrasi pati yang ditambahkan, kadar air 

yoghurt akan semakin rendah dan menyebabkan nilai 

viskositas meningkat. Menurut Masykur dan Kusnadi (2015) 

semakin tingginya viskositas suatu produk akan menyebabkan 

kadar air menjadi lebih rendah. Kadar air dalam suatu bahan 

dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme dalam bahan 

pangan. Selain itu kadar air dapat mempengaruhi penampakan, 

tekstur, dan cita rasa bahan pangan. Kadar air yang rendah 

dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme, sehingga masa 

simpan produk menjadi lebih panjang. Pernyataan ini 

diperkuat oleh Effendi dkk (2009) bahwa kadar air 

mempengaruhi masa simpan produk yang dihasilkan. Semakin 

rendah kadar air produk yang dihasilkan maka semakin 

panjang masa simpan produk tersebut karena air dalam produk 

yang digunakan untuk pertumbuhan mikroorganisme 

berkurang, sedangkan kadar air yang tinggi akan 

menyebabkan tampilan yoghurt menjadi encer. Ramadhia dkk 

(2012) menyatakan air tidak seperti komponen bahan pangan 

lainnya yang dapat disintesis oleh bakteri tetapi air digunakan 

sebagai medium pertumbuhan yang dibutuhkan oleh 

mikroorganisme sehingga mempengaruhi laju atau kecepatan 

pertumbuhannya. Kadar air yoghurt yang dihasilkan adalah 

86,32-88,26% dan sudah tergolong baik meskipun kadar air 

bukan termasuk salah satu syarat yoghurt menurut SNI (2009). 

Kadar air yoghurt yang tergolong baik dapat dilihat apabila 

nilai total padatan sudah memenuhi syarat SNI dalam 

pembuatan yoghurt. 
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4.3 Total Padatan (%) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap total padatan yoghurt 

(Lampiran 7). Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin 

banyak penambahan pati uwi yang digunakan, maka total 

padatan yang dihasilkan semakin meningkat. Meningkatnya 

total padatan dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan 

dalam pembuatan yoghurt. Menurut Purnamasari, Purwadi dan 

Thohari (2014) kandungan pati merupakan sumber padatan 

dengan molekul amilopektin yang rapat dan berdaya serap 

tinggi, sehingga dapat menghasilkan produk dengan total 

padatan yang tinggi. Utomo (2013) berpendapat bahwa 

semakin banyak bahan pengisi yang ditambahkan, misalnya 

maltodekstrin akan meningkatkan jumlah total padatan dalam 

bahan sehingga jumlah air akan semakin sedikit dan dapat 

meningkatkan berat suatu produk. 

Hasil Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) 5% pada 

Lampiran 7 menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan 

pati uwi hingga 2%, total padatan yoghurt yang dihasilkan 

semakin meningkat. Meningkatnya nilai total padatan seiring 

dengan meningkatnya penambahan pati uwi dikarenakan 

adanya amilosa dan inulin sebagai prebiotik yang 

menyebabkan produksi asam laktat menjadi meningkat dan pH 

menurun. Penurunan pH berpengaruh pada proses koagulasi 

protein susu sehingga kasein susu menggumpal dan akan 

meningkatnya total padatan. Penambahan pati akan 

meningkatkan jumlah total padatan yang diperkuat oleh El 

Khair (2009) bahwa meningkatkan densitas gel yang terbentuk 

dan meningkatkan kapasitas pengikatan air berakibat pada 

peningkatan viskositas sehingga menghasilkan yoghurt yang 
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kuat dan stabil. Berdasarkan data pada Tabel 4 diperoleh rata-

rata total padatan yoghurt berkisar antara 11-13%, nilai ini 

sudah memenuhi syarat mutu yoghurt pada Standar Nasional 

Indonesia (2009) bahwa total padatan yoghurt minimal 8,2%. 

 

4.4 Perubahan Warna 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan 

hasil pengaruh penambahan pati uwi pada yoghurt. Rata-rata 

nilai perubahan warna L*, a* dan b* pada yoghurt dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data perubahan warna L*, a*, b* 

Perlakuan 

Kecerahan 

(L*) 

Kemerahan 

(a*) 

Kekuningan 

(b*) 

P0 44,30±1,15 7,53±0,96 4,25±0,42 

P1 45,23±3,73 7,65±1,12 3,95±1,20 

P2 45,78±3,54 7,85±0,97 3,75±1,63 

P3 46,60±2,41 7,98±0,88 3,65±2,07 

P4 46,98±4,71 8,08±0,82 3,55±0,82 

4.4.1 Intensitas Kecerahan (L*) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap intensitas 

kecerahan yoghurt (Lampiran 8). Rata-rata nilai kecerahan 

(L*) pada yoghurt akibat penambahan pati uwi yaitu P0 44,30, 

P1 45,23, P2 45,78,  P3 46,60 dan P4 46,98. Hasil menunjukkan 

bahwa intensitas kecerahan (L*) tertinggi yoghurt terdapat 

pada P4 yaitu dengan penambahan pati uwi 2% sedangkan 

intensitas kecerahan (L*) terendah yoghurt terdapat pada P0 

dengan penambahan pati uwi 0%. Menurut Widagdha dan 
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Nisa (2015) Besarnya nilai L* menyatakan tingkat gelap 

terang dengan skala 0-100. Nilai 0 menunjukkan 

kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, sedangkan 100 

menunjukan kecenderungan warna putih atau terang. Semakin 

besar nilai (L*) maka warnanya semakin terang, sebaliknya 

semakin kecil nilai (L*) maka warnanya akan semakin gelap. 

Peningkatan intensitas kecerahan warna (L*) diduga karena 

hasil ekstraksi dari uwi menghasilkan pati yang berwarna 

putih, sehingga semakin banyak penambahan pati uwi maka 

intensitas kecerahan pada yoghurt akan semakin meningkat. 

Secara fisik, granula pati berwarna putih dan ukuran granula 

pati yang sangat kecil dengan diameter berkisar antara 2-100 

μm (Martunis, 2012). Richana dan Sunarti (2004) 

menambahkan, pati yang tidak diberi perlakuan blanching 

menghasilkan warna putih sebesar 54-86%. 

Kecerahan suatu bahan merupakan kemampuan untuk 

memantulkan cahaya yang mengenai permukaannya. Proses 

perendaman dan eksraksi pada saat pembuatan pati dapat 

memberikan pengaruh terhadap nilai kecerahan pati, semakin 

putih pati yang digunakan maka produkyang dihasilkan akan 

semakin cerah (Setiani, Sudiarti dan Rahmidar, 2013). Faktor 

yang mempengaruhi kecerahan diantaranya adalah suhu yang 

tinggi dan waktu pengeringan yang terlalu lama. Semakin 

tinggi suhu pengeringan dalam proses pembuatan pati, maka 

akan terjadi reaksi pencoklatan (reaksi maillard) dengan cepat. 

Menurut Astuti, Zulferriyanni dan Yuningsih (2015), reaksi 

maillard adalah reaksi pencoklatan yang terjadi antara 

karbohidrat khususnya gula pereduksi dengan gugus amina 

primer. Hasil reaksi tersebut menghasilkan bahan berwarna 

coklat yang sering tidak dikehendaki atau bahkan menjadi 

indikasi penurunan mutu. Pengeringan yang terlalu lama 
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menyebabkan warna permukaan pati menjadi gelap sehingga 

dapat menurunkan tingkat kecerahan warna pati. Martunis 

(2012) berpendapat bahwa selama proses pemanasan terjadi 

penurunan kandungan senyawa kimia pada bahan diantaranya 

adalah protein, vitamin, lemak dan lainnya. 

 

4.4.2 Intensitas Warna Kemerahan (a*) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap intensitas warna 

kemerahan yoghurt (Lampiran 9). Rata-rata nilai kemerahan 

(a*) pada yoghurt akibat penambahan pati uwi yaitu P0 7,53, 

P1 7,65, P2 7,85, P3 7,98 dan P4 8,08. Hasil menunjukkan bahwa 

intensitas warna kemerahan (a*) tertinggi yoghurt terdapat 

pada P4 yaitu dengan penambahan pati uwi 2% sedangkan 

intensitas warna kemerahan (a*) terendah yoghurt terdapat 

pada P0 dengan penambahan pati uwi 0%. Warna kemerahan 

direpresentasikan oleh nilai a yang menunjukan tingkat 

kemerahan  dengan  kisaran  nilai  -100  sampai +100, nilai  

positif menyatakan kecenderungan warna kemerahan, 

sedangkan nilai negatif menyatakan kecenderungan warna 

kehijauan (Widagdha dan Nisa, 2015). Peningkatan warna 

kemerahan diduga masih adanya pengotor dalam pati karena 

pada pembuatan pati tidak dilakukan proses pemurnian. 

Menurut Hermansyah, Pratikto, Soenoko dan Setyanto (2013) 

tahap pemurnian merupakan tahapan yang dilakukan untuk 

menghilangkan pengotor dalam suatu produk. Pemurnian 

dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, salah 

satunya dengan menggunakan bahan kimia. Proses pemurnian 

dengan menggunakan bahan kimia dapat menyempurnakan 

kehilangan senyawa pengotor pada pembuatan pati. Mawarni 
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dan Widjanarko (2015) menambahkan bahwa proses 

pemurnian kimia dapat dilakukan dengan penambahan pelarut 

yang bersifat water misicible, yaitu pelarut yang mampu larut 

dengan air tetapi tidak menyebabkan glukomanan 

mengembang. Etanol dapat digunakan untuk pencucian agar 

pengotor pada tepung ataupun pati  hilang. 

Peningkatan intensitas warna kemerahan juga dapat 

disebabkan karena adanya pigmen karotenoid yang diperkuat 

oleh pendapat Mawarni dan Widjanarko (2015) bahwa adanya 

pigmen karotenoid pada pati dapat mempengaruhi adanya 

perubahan warna kemerahan yoghurt. Karotenoid merupakan 

pigmen warna kuning, merah dan oranye pada tumbuhan. 

Karotenoid dapat berfungsi sebagai prekursor vitamin A dan 

antioksidan. Menurut Nadia (2013) karoten yang terdapat pada 

tepung uwi berkisar 123,14-132,12 μg/100g. Bentuk 

karotenoid yang terdapat pada uwi yaitu  lutein, zeaxantine 

dan β-karoten yang dikenal sebagai provitamin A. Hassan 

(2014) menambahkan bahwa seiring dengan makin tingginya 

intensitas warna kemerahan, makin tinggi pula kadar beta 

karotennya. Selain itu juga disebabkan karena tingginya 

senyawa lutein dan zeaxanthin, yaitu pasangan antioksidan 

karotenoid yang merupakan bahan pembentuk vitamin A.  

Pigmen lain yang terdapat pada uwi yaitu antosianin, 

dijelaskan oleh Farombi et al (2000) bahwa pati umbi 

Dioscorea alata mengandung pigmen antosianin terutama 

jenis purple yam. Antosianin merupakan senyawa metabolit 

sekunder yang dapat dijumpai pada berbagai jaringan tanaman 

tingkat tinggi, termasuk daun, batang, akar, bunga dan buah. 

Senyawa ini termasuk kedalam kelompok flavonoid, tidak 

berbau dan hampir tidak memiliki rasa. Menurut Hatmi dan 

Djafaar (2014) antosianin merupakan pigmen yang larut air 
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yang dapat memberi warna khas, yaitu merah, ungu dan biru 

tergantung pada pH lingkungannya. Antosianin akan memberi 

warna pink pada kondisi lingkungan asam (pH<7), warna ungu 

pada kondisi lingkungan netral (pH 7), hijau kekuningan pada 

pH>7 dan tidak memberi warna pada kondisi lingkungan yang 

sangat basa (Michaelis, Schubert dan Smythe, 1936). 

 

4.4.3 Intensitas Warna Kekuningan (b*) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

pati uwi dengan konsentrasi yang berbeda memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap intensitas warna 

kekuningan yoghurt (Lampiran 10). Rata-rata nilai kekuningan 

(b*) pada yoghurt akibat penambahan pati uwi yaitu P0 4,25, 

P1 3,95, P2 3,75, P3 3,65 dan P4 3,55. Hasil menunjukkan bahwa 

intensitas warna kekuningan (b*) tertinggi yoghurt terdapat 

pada P0 yaitu dengan penambahan pati uwi 0% sedangkan 

intensitas warna kekuningan (b*) terendah yoghurt terdapat 

pada P4 dengan penambahan pati uwi 2%. Nilai b yang 

menunjukan tingkat kekuningan dengan kisaran nilai -100 

sampai+100, nilai positif menyatakan kecenderungan warna 

kekuningan, sedangkan nilai negatif menyatakan 

kecenderungan warna kebiruan (Widagdha dan Nisa, 2015). 

Penurunan intensitas warna kekuningan diduga karena 

konsentrasi pati yang ditambahkan berwarna putih sehingga 

intensitas warna kekuningannya menurun. Pati yang 

digunakan terbuat dari uwi yang telah mengalami proses 

pengupasan kulit, penggilingan, pengendapan dengan air, 

pengeringan dan pengayakan. Oleh karena itu, pati uwi 

memiliki warna yang cenderung putih. Hal inilah yang 

menyebabkan nilai intensitas warna kekuningan yoghurt 
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menurun seiring dengan meningkatnya penambahan pati yang 

digunakan. 

Pati atau amilum merupakan karbohidrat kompleks yang 

berwujud bubuk putih, rasanya tawar, tidak berbau dan tidak 

larut dalam air (Rosmawati, 2013). Warna pati yang dihasilkan 

dipengaruhi oleh proses pembuatan dan tambahan bahan 

kimia. Menurut Niken dan Adepristian (2013) kebersihan dan 

kualitas air yang baik selama proses pembuatan akan 

menghasilkan pati yang lebih putih dan kualitas yang lebih 

baik. Setiani dkk (2013) menambahkan, proses perendaman 

dan eksraksi pada saat pembuatan pati dapat memberikan 

pengaruh terhadap nilai kecerahan pati. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Kusumawati dkk (2012) tepung biji nangka 

yang dibuat dengan perlakuan blanching dalam larutan 

natrium bisulfit menghasilkan warna putih. Hal ini disebabkan 

karena sulfit dapat menghambat reaksi pencoklatan yang 

dikatalis enzim fenolase dan dapat memblokir reaksi 

pembentukan senyawa 5 hidroksil metilfurfural dari D-glukosa 

penyebab warna coklat. Kartikasari dkk (2014) berpendapat 

bahwa gugus aldosa atau ketosa dipanaskan dalam suatu 

larutan dengan gugus amina yang dapat memberikan 

perubahan warna . Sehingga semakin lama proses fermentasi 

akan mempengaruhi tingkat kekuningan akibat proses 

pemanasan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

terbaik dalam pembuatan yoghurt adalah dengan penambahan 

pati uwi 2%. Yoghurt dengan penambahan pati uwi perlakuan 

terbaik menghasilkan viskositas 132,5 cP, kadar air 86,57%, 

total padatan 8,53%, intensitas kecerahan (L*) 46,98, 

intensitas warna kemerahan (a*) 8,08 dan intensitas warna 

kekuningan (b*) 3,55. 

 

5.2 Saran 

Saran yang disampaikan dari penelitian ini adalah perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan pati 

uwi untuk pembuatan yoghurt.  
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