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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Yoghurt 

Yoghurt adalah salah satu jenis minuman hasil 

fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang memiliki khasiat 

bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Khasiat yoghurt 

diperoleh dengan adanya bakteri yoghurt dan tingkat 

keasamannya yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen dalam saluran pencernaan. Bakteri yang umum 

digunakan dalam proses pembuatan yoghurt adalah 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Kedua bakteri tersebut juga bisa dikombinasikan dengan 

Lactobacillus acidophilus (Tamime and Robinson, 2007). 

Pengertian yoghurt menurut Standar Nasional Indonesia (2009) 

adalah produk yang diperoleh dari fermentasi susu dengan 

menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus dan atau bakteri asam laktat lain 

yang sesuai, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain 

dan bahan tambahan pangan yang diijinkan. 

Prinsip pembuatan yoghurt adalah fermentasi susu 

dengan cara penambahan kultur bakteri asam laktat. Pembuatan 

yoghurt terdiri dari persiapan bahan, persiapan bibit, inokulasi 

susu dengan bibit, fermentasi (inkubasi) dan pendinginan. 

Secara umum proses pembuatan diawali dengan pasteurisasi 

susu, inokulasi starter dan inkubasi. Pemanasan susu sebelum 

dilakukannya inokulasi starter berfungsi untuk meminimalisir 

kegagalan fermentasi akibat adanya bakteri patogen yang 

mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bakteri asam 

laktat, kemudian dilakukan proses inkubasi (Zubaidah, 

Saparianti dan Mawardhani, 2005). Yoghurt dapat diproduksi 
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menggunakan susu sapi, kerbau, kambing, domba dan mamalia 

lainnya, namun susu sapi adalah yang paling dominan 

digunakan dalam industri pembuatan yoghurt. Fermentasi 

yoghurt selama 2,5 jam dapat dicapai apabila suhu inkubasi 

berkisar antara 43-45oC (Chandan, 2006).  

Tipe yoghurt dapat dibagi menjadi beberapa kategori, 

umumnya berdasarkan kandungan lemak, metode pembuatan 

dan flavor. Berdasarkan metode pembuatannya dibagi menjadi 

set yoghurt dan stirred yoghurt. Set yoghurt dituang ke dalam 

kemasan akhir setelah tahap inokulasi, sehingga proses 

fermentasi langsung dalam kemasan. Sementara stirred 

yoghurt, produk diinokulasikan dan diinkubasi terlebih dahulu 

pada wadah besar barulah kemudian produk dikemas. Sehingga 

fermentasi pada stirred yoghurt dilakukan sebelum proses 

pengemasan (Koswara, 2009). Set yoghurt mempunyai tekstur 

sangat kental, sedangkan stirred yoghurt teksturnya lebih encer 

bila dibandingkan dengan set dan drinking yoghurt sangat encer 

seperti minuman. Drinking yoghurt merupakan strirred yoghurt 

tapi dengan viskositas yang rendah (Lee and Lucey, 2010). 

Beberapa syarat mutu yoghurt dapat dilihat pada Tabel 1 

berikut: 
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Tabel 1 Beberapa syarat mutu yoghurt berdasarkan  

SNI 01-2981- 2009 

 Karakter uji satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

     Penampakan  Cairan Kental Semi 

Padat 

     Bau   Normal/Khas 

     Rasa   Asam/Khas 

     Konsentrasi   Homogen 

2 Lemak  % b/b Max 3,8 

3 Bahan Kering Tanpa 

Lemak 

% b/b Min 8,2 

4 Protein  % b/b Min 3,5 

5 Abu % b/b Max 1 

6 Jumlah Asam  % b/b 0,5-2 

7 Cemaran/Logam   

    Timbal (Pb) mg/kg Max 0,3 

    Tembaga (Cu) mg/kg Max 20 

    Timah (Sn) mg/kg Max 40 

    Raksa (Hg) mg/kg Max 0,03 

   Arsen (As) mg/kg Max 0,1 

8 Cemaran 

Mikrobiologi 

  

    Bakteri Koliform cfu/g Max 10 

    Escheria Coli cfu/g <3 

    Salmonella   Negatif 

Sumber : SNI (2009) 

2.2 Pati sebagai Stabilizer 

Yoghurt mudah sekali mengalami kerusakan fisik, 

seperti sineresis yaitu proses terbentuknya cairan berwarna 

kekuningan pada permukaan yoghurt atau dikenal juga dengan 

whey. Sehingga penambahan bahan penstabil memungkinkan 

koagulasi dengan sedikit wheying off dan mengikat air. Tujuan 
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lain penambahan bahan penstabil adalah untuk meningkatkan 

dan mempertahankan karakteristik yoghurt seperti tekstur, 

viskositas, konsistensi dan penampakannya. Molekul-molekul 

dari bahan penstabil mampu membentuk jaringan dengan unsur 

pokok dalam susu sehingga menghasilkan muatan negatif 

terkonsentrasi pada daerah interfasial. Bahan penstabil 

memiliki sifat sebagai bahan pengemulsi yang ditandai dengan 

adanya gugus bersifat polar (hidrofilik), ketika dicampurkan 

dalam bahan pangan cair, maka gugus polar akan berikatan 

dengan air dan tekstur bahan pangan menjadi kokoh (Sawitri, 

Manab dan Palupi, 2008). Salah satu bahan penstabil alami 

yang dapat digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah pati. 

Pati merupakan butiran-butiran kecil yang disebut granula, 

dengan bentuk, ukuran dan morfologi yang menjadi ciri khas 

dari masing-masing kultivar tanaman penghasil pati. Ukuran 

granula pati pada umbi-umbian bervariasi dengan kisaran 

ukuran diameter rata-rata di bawah 60 µm, dengan 

pengecualian pati uwi dan kentang yang ukurannya masing-

masing berkisar 5-100 µm dan 6-100 µm (Jayakody, Hoover, 

Liu dan Weber, 2005). Kandungan inulin dalam serat dan 

oligosakarida pada tepung dan pati selain sebagai stabilizer juga 

dapat berfungsi sebagai prebiotik dalam proses fermentasi 

yoghurt (Roberfroid, 2001). 

Pati merupakan polisakarida yang terdiri dari polimer D-

glukopiranosa melalui ikatan α-1,4 dan α-1,6 glikosidik. Pati 

terbagi menjadi dua jenis polimer yaitu amilosa (polimer linier) 

dan amilopektin (polimer bercabang). Amilosa mempunyai 

kemampuan untuk membentuk gel sementara amilopektin 

membentuk pasta yang lengket dan elastis. (Mujiono, Nurtama 

dan Mujianto, 2016). Penambahan pati pada yoghurt akan 

mempengaruhi tekstur, penampakan produk serta karakteristik 



13 

 

lain dari yoghurt yang dihasilkan. Sehingga penambahan pati 

dengan jumlah yang berbeda akan menghasilkan yoghurt 

dengan karakteristik yang berbeda pula. Jenis pati yang dapat 

digunakan adalah pati uwi (Dioscorea alata) (Najgebauer-

Lejko, Sady, Grega, Faber, Domagala and Machaczka, 2007). 

2.3 Pati Uwi (Dioscorea alata) 

Uwi (Dioscorea alata) lebih dikenal sebagai sumber 

utama karbohidrat dan bahan pangan alternatif di beberapa 

wilayah tropis dan subtropis. Uwi adalah tanaman merambat 

yang panjangnya dapat mencapai 10 m. Daun berbentuk mata 

panah dan berwarna hijau terang dengan bunga di ketiak daun 

paling atas. Akarnya berserabut dan dangkal dengan kedalaman 

tidak lebih dari 1 m dari tanah. Umbi dari tanaman ini memiliki 

variasi dalam ukuran dan bentuk. Kulit umbi berwarna cokelat 

sampai hitam sedangkan daging umbi berwarna putih, putih 

kekuningan atau keunguan. Kandungan utama dari umbi uwi 

adalah pati yang berkisar 60-85% berat kering dan mengandung 

protein yang cukup tinggi dari kelompok umbi-umbian. 

Kandungan pati yang tinggi pada uwi (Dioscorea alata) 

menjadikannya sebagai bahan stabilizer alami yang 

menguntungkan. Pati uwi mengandung amilopektin yang tinggi 

sehingga cocok untuk digunakan sebagai stabilizer (Hapsari, 

2014). Menurut Winarti dan Saputro (2013), Dioscorea alata 

mengandung kadar pati 83.38-86,68%, kadar amilosa 14,81-

7,59%, kadar amilopektin 68,57-69,36%. Uwi (Dioscorea 

alata) juga mengandung inulin yang tinggi dan tidak kalah 

dengan umbi gembili. Kandungan inulin pada Uwi (Dioscorea 

alata) sebesar 13-14% (Winarti, dkk., 2011). Sehingga, selain 

berfungsi sebagai stabilizer juga berfungsi sebagai prebiotik 
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bagi Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Kandungan nutrisi uwi dapat dilihat pada Tabel 2 berikut : 

Tabel 2 Kandungan nutrisi uwi 

 Komponen (%) Wheatley et al. 

(2002) 

Udensi et al. 

(2008) 

1 Protein 8.1 6.7 

2 Lemak 0.77 0.88 

3 Serat 7.1 9.1 

4 Abu 3.8 2.4 

5 Fosfor 0.05 0.02 

6 Kalsium 0.02 0.06 

7 Vitamin C 0.024 0.03 

8 Besi 0.002 0.0002 

9 Kalori (kcal) 388 367 

 

2.4 Kadar Protein 

Protein merupakan substansi penting dalam susu, pada 

produk fermentasi seperti yoghurt, protein terkoagulasi akibat 

dari penurunan pH. Protein yang paling utama dalam susu 

adalah protein kasein yaitu 23% dari total protein dalam susu. 

Perubahan komposisi susu dalam yoghurt salah satunya yaitu 

terjadinya denaturasi protein akibat asam atau pH yang rendah 

selama proses fermentasi (Miller, Jarvis and McBean, 2000). 

Fermentasi susu menjadi yoghurt memicu terjadinya proteolisis 

yaitu perombakan protein menjadi asam amino yang lebih 

sederhana oleh bakteri asam laktat. Sehingga protein menjadi 

senyawa yang bersifat cepat larut dan cepat tercerna oleh tubuh. 

Kadar protein terlarut berhubungan dengan aktivitas proteolitik 

bakteri asam laktat yang mengubah protein menjadi asam 

amino dan peptida, sehingga akan meningkatkan kadar protein 
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dalam yoghurt. Namun, semakin banyak konsentrasi pati yang 

ditambahkan, viskositas akan semakin tinggi dan akan 

menghambat mobilitas bakteri. Sehingga apabila aktivitas 

bakteri terhambat maka aktivitas proteolitik pun juga terhambat 

(Hassan dan Amjad, 2010). 

Protein yoghurt ditentukan oleh kualitas susu segar 

sebagai bahan dasarnya. Semakin tinggi kadar protein susu, 

maka semakin baik kualitas yoghurt yang dihasilkan. Semakin 

banyak jumlah mikroba yang terdapat dalam yoghurt maka 

semakin tinggi kandungan proteinnya karena sebagian besar 

komponen penyusun mikroba adalah protein (Hafsah dan 

Astriana, 2012). bahwa protein yang terdapat dalam yoghurt 

merupakan jumlah total dari protein bahan yang digunakan dan 

protein bakteri asam laktat yang ada di dalamnya. Kandungan 

protein bakteri berkisar antara 60-70%. Selama proses 

fermentasi, protein akan dihidrolisis menjadi komponen-

komponen terlarut guna keperluan pembentukan protein sel 

mikroba (Yusmarini dan Efendi, 2004). 

2.5 Total Plate Count 

Pengujian total plate count dimaksudkan untuk 

menunjukan jumlah mikroba yang terdapat dalam suatu produk 

dengan cara menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan 

pada media agar. Total plate count menunjukan populasi 

seluruh mikroorganisme yang terdapat dalam produk bahan 

pangan tanpa menunjukan jenis mikroorganisme tertentu 

(Yunita, Hendrawan dan Yulianingsih, 2015). Prinsip dari 

metode hitungan cawan adalah jika sel jasad renik yang masih 

hidup ditumbuhkan pada medium agar, maka sel jasad renik 

tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang 
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dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa bantuan 

mikroskop (Sari, 2010).  

Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

antara lain adalah ketersediaan nutrien di dalam media tumbuh, 

pengaruh suhu, pengaruh aktivitas air, pengaruh pH, pengaruh 

keasaman dan senyawa penghambat pertumbuhan (Fardiaz, 

1993). Daya hambat bakteri yoghurt dengan penambahan pati 

garut lebih tinggi dibandingkan dengan yoghurt tanpa 

penambahan pati garut. Hal ini disebabkan oleh adanya 

kandungan inulin dan oligosakarida di dalam garut. Bakteri 

asam laktat akan memfermentasi inulin dan oligosakarida 

dalam pati garut menjadi asam laktat. Kemudian asam laktat 

akan menurunkan pH dan menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen (Rosa, 2010). 

2.6 Bakteri Asam Laktat 

Yoghurt mengandung asam sebagai ciri khas utama 

produk, asam ini terbentuk dari hasil fermentasi karbohidrat 

susu yaitu laktosa yang diubah menjadi asam laktat oleh bakteri 

asam laktat. Selama masa pertumbuhannya, bakteri asam laktat 

akan menggunakan laktosa sebagai sumber energi dan sumber 

karbon (Sintasari, Kusnadi dan Ningtyas, 2014). Beberapa 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri starter yaitu 

komposisi kimia susu, jumlah inokulum dan waktu pendinginan 

susu (Kumalasari, Legowo dan Al Baarri, 2013). 

Menurut Purnamasari, dkk. (2015), jumlah total bakteri 

asam laktat tidak selalu meningkat seiring dengan 

bertambahnya jumlah konsentrasi pati ubi jalar modifikasi ikat 

silang. Hal ini disebabkan viskositas yang semakin meningkat 

dan rendahnya ketersediaan air sebagai media pertumbuhan 

sehingga proses difusi nutrisi terhambat dan menyebabkan 
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pertumbuhan bakteri terganggu dan tidak optimal. Menurut 

Cakrawati dan Kusumah (2016), adanya bahan penstabil 

ataupun pengental akan menghambat bakteri asam laktat dalam 

memproduksi asam laktat. Hal tersebut diakibatkan oleh 

aktivitas bakteri asam laktat yang rendah. Aktivitas bakteri 

asam laktat yang rendah ini disebabkan viskositasnya yang 

terlalu tinggi. 

2.7 Eksopolisakarida 

Eksopolisakarida adalah polisakarida yang dihasilkan 

oleh bakteri asam laktat pada kondisi lingkungan hidup yang 

ekstrim. Eksopolisakarida memiliki peran yang sama seperti 

polisakarida umumnya yaitu sebagai stabilizer, pengental, 

emulsifier, pembentuk gel dan memiliki kemampuan mengikat 

air yang baik (Halim dan Zubaidah, 2013). Eksopolisakarida 

diproduksi oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, 

Streptococcus dan Leuconostoc. Penurunan jumlah bakteri 

asam laktat yang semakin besar akan mengakibatkan 

peningkatan produksi eksopolisakarida, karena 

eksopolisakarida yang diproduksi bakteri asam laktat berfungsi 

sebagai bentuk perlindungan sel bakteri terhadap kondisi 

lingkungan yang ekstrim dan bentuk pertahanan diri dari sel lain 

dan bekteriofag (Nudyanto dan Zubaidah, 2015) 

Eksopolisakarida dihasilkan oleh beberapa strain dari 

spesies bakteri asam laktat, diantaranya jenis homopolisakarida 

dihasilkan oleh Leuconostoc mesenteroides, sedangkan jenis 

heteropolisakarida dihasilkan oleh Streptococcus thermophillus 

dan Lactobacillus bulgaricus. Namun strain-strain tersebut 

belum digunakan secara ekstensif dalam produksi komersial 

karena produksi eksopolisakaridanya dalam jumlah  yang 

sedikit (kurang dari 500 mg/liter) (Umam dan Manab, 2007). 
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Jumlah eksopolisakarida yang normal pada susu fermentasi 

adalah 50 sampai 600 mg/L. Hal tersebut tergantung pada kultur 

bakteri yang digunakan dan kondisi pada saat proses fermentasi 

seperti pH, suhu fermentasi dan zat tambahan lain (Tamime, 

2006). Sintesa eksopolisakarida dalam media menunjukan 

bahwa polimer ini secara berkelanjutan diekskresikan beberapa 

saat setelah pertumbuhan dan saat pembelahan sel berhenti. 

Produksi eksopolisakarida sangat sedikit pada fase logaritma. 

Pada kondisi yang optimal, kurang lebih 0,75% karbohidrat 

akan dikonversi menjadi eksopolisakarida (Petry, Furlan, 

Crepeau, Cerning and Desmazeaud, 2000).  

  


