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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Karakteristik Fisikokimiawi 

Karakteristik berupa intensitas warna, viskositas, dan water holding capacity, kadar air, 

lemak, protein, derajat brix, dan pH. 

 

3.1.1. Intensitas Warna 

Hasil penelitian intensitas warna dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Intensitas Warna Yogurt Santan dan Susu 

Perlakuan 
Intensitas Warna 

L a* b* 

Santan + agar-agar 91,25 ± 0,55a -1,30 ± 0,02a 2,94 ± 0,10a 

Santan + tepung maizena 91,28 ± 0,60a -0,92 ± 0,02b 4,81 ± 0,17b 

Susu + agar-agar 94,13 ± 0,17x -3,05 ± 0,02x 7,09 ± 0,03x 

Susu + tepung maizena 94,74 ± 0,31y -2,91 ± 0,02y 6,14 ± 0,11y 
Keterangan :  

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Independent-Samples T Test.  

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat hasil penelitian intensitas warna pada yogurt santan 

dan susu berupa nilai L, a*, dan b* setelah diukur menggunakan kromameter. Nilai L 

(lightness) pada yogurt susu sapi lebih tinggi dari pada yogurt yang terbuat dari santan 

kelapa, berarti yogurt susu sapi memiliki penampakan warna yang lebih terang dari yogurt 

santan. Yogurt dengan penambahan tepung maizena memiliki nilai L lebih tinggi dari 

yogurt dengan penambahan agar-agar, berarti yogurt dengan jenis pengental tepung 

maizena lebih terang dari pada yogurt dengan jenis pengental agar-agar. Nilai a* 

(redness) pada hasil pengamatan menunjukkan nilai negatif (-) dan yogurt santan 

cenderung memiliki nilai a* yang lebih tinggi dari pada yogurt susu, berarti yogurt susu 

sapi memiliki warna lebih hijau dari pada yogurt santan kelapa. Sedangkan nilai b* 

(yellowness) pada hasil pengamatan menunjukkan nilai positif (+) dan yogurt santan 

cenderung lebih rendah dari pada yogurt susu, berarti yogurt susu sapi memiliki warna 

lebih kuning dari pada yogurt santan kelapa. 

 

 



22 
 

 
 

3.1.2. Viskositas 

Hasil penelitian viskositas dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Viskositas Yogurt Santan dan Susu  

Perlakuan Viskositas (cP) 

Santan + agar-agar 1644 ± 16,83a 

Santan + tepung maizena 1529 ± 12,82b 

Susu + agar-agar 1378 ± 23,60x 

Susu + tepung maizena 1243 ± 8,83y 
Keterangan :  

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Independent-Samples T Test.  

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat hasil penelitian viskositas pada yogurt santan dan susu 

setelah diukur menggunakan viskometer. Satuan viskositas yang digunakan adalah 

centipoise (cP). Nilai viskositas pada tiap yogurt memiliki perbedaan yang signifikan. 

Viskositas pada yogurt santan kelapa rata-rata lebih tinggi dari pada yogurt susu sapi. 

Yogurt dengan penambahan agar-agar memiliki viskositas yang lebih tinggi dari pada 

yogurt dengan penambahan tepung maizena.   

 

3.1.3. Water Holding Capacity 

Hasil penelitian water holding capacity dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Water Holding Capacity Yogurt Santan dan Susu  

Perlakuan Water holding capacity (%) 

Santan + agar-agar 68,91 ± 0,99a 

Santan + tepung maizena 63,49 ± 0,98b 

Susu + agar-agar 58,19 ± 0,48x 

Susu + tepung maizena 54,89 ± 0,44y 
Keterangan :  

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 

pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Independent-Samples T Test.  
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Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat hasil penelitian water holding capacity pada yogurt 

santan dan susu. Data water holding capacity dihitung dalam bentuk persentase (%). Nilai 

water holding capacity pada tiap yogurt memiliki perbedaan yang signifikan. Rata-rata 

nilai water holding capacity pada yogurt santan kelapa lebih tinggi dari pada yogurt susu 

sapi. Sementara pada yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental agar-agar 

memiliki water holding capacity yang lebih tinggi dari pada yogurt yang ditambahkan 

dengan jenis pengental tepung maizena.  

 

3.1.4. Kadar Air, Lemak, Protein, dan Derajat Brix 

Hasil penelitian kadar air, lemak, protein, dan derajat brix dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kadar Air, Lemak, Protein, dan Derajat Brix Yogurt Santan dan Susu  

Perlakuan Air (%) Lemak (%) Protein (%) °Brix (%) 

Santan + agar-agar 33,68 ± 0,98a 34,38 ± 0,62a 3,12 ± 0,21a 23,17 ± 0,75a 

Santan + tepung maizena 33,66 ± 0,65a 36,88 ± 0,74b 3,72 ± 0,27b 23,33 ± 0,52a 

Susu + agar-agar 66,41 ± 1,50x 1,33 ± 0,04x 13,42 ± 0,43x 14,67 ± 0,52x 

Susu + tepung maizena 66,32 ± 0,84x 1,49 ± 0,06y 14,80 ± 0,79y 14,83 ± 0,41x 
Keterangan :  

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 
pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Independent-Samples T Test.  

 

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat hasil penelitian kadar air, lemak, protein, dan derajat 

brix pada yogurt santan dan susu. Data dalam bentuk persentase (%). Kadar air pada 

yogurt yang terbuat dari susu sapi (± 66%) berbeda secara signifikan dari pada yogurt 

yang terbuat dari santan kelapa (± 33%). Sementara dengan adanya penambahan jenis 

pengental yang berbeda (agar-agar / tepung maizena) tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan antar perlakuan.  

 

Kadar lemak pada yogurt santan kelapa berbeda secara signifikan dengan yogurt susu 

sapi. Yogurt yang terbuat dari santan kelapa memiliki kadar lemak yang lebih tinggi (± 

34-36%) dari pada yogurt yang terbuat dari susu sapi (± 1,3-1,4%). Sementara pada 

yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental agar-agar memiliki kadar lemak yang 

sedikit lebih rendah dari pada yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental tepung 

maizena.  
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Kadar protein pada tiap yogurt memiliki perbedaan yang signifikan. Yogurt yang terbuat 

dari santan kelapa memiliki kadar protein yang lebih rendah (± 3%)  dari pada yogurt 

yang terbuat dari susu sapi (± 13%). Sementara pada yogurt yang ditambahkan dengan 

jenis pengental agar-agar memiliki kadar protein yang sedikit lebih rendah dari pada 

yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental tepung maizena. 

 

Derajat brix pada yogurt yang terbuat dari santan kelapa memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan yogurt yang terbuat dari susu sapi. Yogurt santan memiliki nilai derajat 

brix yang lebih tinggi (± 23%) dari pada yogurt susu (± 14%). Sementara pada yogurt 

yang ditambahkan dengan jenis pengental yang berbeda (agar-agar / tepung maizena) 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan.  

 

3.1.5. pH 

Hasil penelitian pH dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai pH Yogurt Santan dan Susu  

Perlakuan 0 jam 1 jam 24 jam 

Santan + agar-agar 6,12 ± 0,01a 6,05 ± 0,01a 5,23 ± 0,01a 

Santan + tepung maizena 6,09 ± 0,01b 5,99 ± 0,01b 4,95 ± 0,01b 

Susu + agar-agar 6,55 ± 0,01x 6,32 ± 0,01x 3,92 ± 0,02x 

Susu + tepung maizena 6,50 ± 0,01y 6,28 ± 0,02y 3,89 ± 0,02y 
Keterangan :  

 Semua nilai merupakan nilai mean ± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata antar perlakuan 
pada tingkat kepercayaan 95% berdasarkan uji Independent-Samples T Test.  

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat hasil penelitian pH yogurt santan dan susu pada jam 

ke 0, 1, dan 24 setelah diinkubasi. Setelah diukur menggunakan pH meter, nilai pH yang 

didapat dari tiap perlakuan mengalami penurunan seiring dengan waktu inkubasi yang 

semakin lama. Nilai pH pada tiap yogurt memiliki perbedaan secara signifikan. Pada jam 

ke 0 dan 1, yogurt santan kelapa memiliki pH yang lebih rendah atau lebih asam dari 

yogurt susu sapi. Namun pada jam ke 24, yogurt susu sapi memiliki pH yang lebih rendah 

atau lebih asam dari yogurt santan kelapa. Yogurt yang ditambahkan dengan jenis 

pengental tepung maizena memiliki nilai pH yang lebih rendah atau lebih asam dari pada 

yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental agar-agar. 
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Gambar 12. pH Yogurt Santan dan Susu 

 

Berdasarkan Gambar 7, dapat dilihat grafik pH yogurt santan dan susu yang diamati pada 

jam ke 0, 1, dan 24 (waktu inkubasi). Grafik tersebut menunjukkan bahwa pH semakin 

menurun seiring dengan waktu inkubasi yang semakin lama. Pada jam ke 24, nilai pH 

pada yogurt yang terbuat dari susu sapi mengalami penurunan yang signifikan hingga 

lebih rendah dari yogurt santan kelapa.  

 

3.2. Karakteristik Mikrobiologi 

Karakteristik mikrobiologi berupa total plate count. 

 

3.2.1. Total Plate Count 

Hasil penelitian total plate count dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Total Plate Count Yogurt Santan dan Susu 

Perlakuan CFU/ML 

Santan + agar-agar 5,87 ± 3,76 × 105 

Santan + tepung maizena 6,97 ± 4,23 × 105 

Susu + agar-agar 8,45 ± 4,19 × 105 

Susu + tepung maizena 9,07 ± 4,02 × 105 
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Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat hasil penelitian total plate count pada yogurt santan 

dan susu. Satuan yang digunakan adalah CFU/ml. Yogurt yang terbuat dari susu sapi 

memiliki jumlah total plate count yang lebih tinggi dari pada yogurt yang terbuat dari 

santan kelapa. Selanjutnya yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental agar-agar 

memiliki jumlah total plate count yang lebih rendah dari pada yogurt yang ditambahkan 

dengan jenis pengental agar-agar.  


