
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Uwi (Dioscorea alata) 

Uwi (Dioscorea alata.) adalah salah satu jenis umbi–

umbian yang mengandung pati yang terdapat di Indonesia dan 

merupakan tumbuhan merambat yang dapat mencapai panjang 

10m dengan daun yang berbentuk mata panah. Tumbuhan uwi 

memiliki bunga tersusun majemuk, tumbuh dari ketiak daun 

dan berumah satu. Bunga jantan tersusun rapat 1-3 cm 

sedangkan bunga betina tersusun jarang dan lebih panjang 

sekitar 15-20 cm, mempunyai mahkota berwarna ungu dengan 

panjang 2 mm. Uwi dapat diperbanyak dengan cara vegetatif 

menggunakan umbi akar (akar yang membesar) atau umbi 

udara (umbi yang keluar dari ruas batang). Umbi akarnya 

memiliki ukuran yang besar dengan panjang lebih dari satu 

meter. (Anonim, 2009). Menurut Winarti dan Saputro (2013), 

Dioscorea alata mengandung kadar pati 83,38-86,68 %, kadar 

amilosa 14,81-17,59 %, kadar amilopektin 68,57-69,36 %. 

Selain memiliki kandungan amilosa dan amilopektin, uwi juga 

memiliki kandungan inulin yang bermanfaat bagi kesehatan 

dan berfungsi sebagai prebiotik bagi Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophillus. Kandungan inulin pada Uwi 

(Dioscorea alata) sebesar 13-14 %. Masing–masing uwi 

berbeda kandungan inulin maupun zat gizi lainnya (Winarti 

dkk., 2011).  

 

2.2 Stabilizer 

Stabilizer merupakan suatu substansi yang 

menghasilkan substansi yang stabil di antara dua cairan yang 

tidak dapat bercampur secara alami. Penggunaan bahan 

penstabil dalam yoghurt berfungsi untuk memperlembut 

tekstur, membuat struktur gel dan mengurangi sineresis 
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(keluarnya cairan) pada yoghurt sehingga yoghurt dapat lebih 

tahan lama. Bahan penstabil yang sesuai dengan yoghurt 

apabila tidak mengeluarkan flavour lain dan efektif digunakan 

pada pH rendah serta dapat terdispersi dengan baik (Koswara, 

2009). Menurut Sumardikan (2007), stabilizer pada yoghurt 

memiliki fungsi untuk meningkatkan viskositas, memperbaiki 

struktur gel, meningkatkan kemampuan daya ikat air dan juga 

mengurangi terjadinya sineresis. Salah satu bahan penstabil 

alami yang dapat digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah 

pati yang berbentuk seperti granula. Pati adalah salah satu 

jenis polisakarida yang terdiri dari D-glukopiranosa yang 

terdiri dari dua jenis polimer yaitu amilosa dan amilopektin. 

Amilosa mempunyai kemampuan untuk membentuk gel 

sementara amilopektin akan membentuk pasta yang lengket 

dan elastis (Jayakody dkk., 2005) 

Kandungan utama dari uwi adalah kadar pati sebesar 

83,38-86,68 %. Kandungan nutrisi dari uwi dapat dilihat di 

Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi uwi dalam 100 gram 

No Komponen Total
(1)

 Total
(2)

 

1 Kadar air (%) 74 - 

2 
Kadar pati (% 

FW) 
18-25 - 

3 Protein (gram) 2,1 - 

4 Protein kasar (%) - 5,78 

5 Lemak (% FW) 0,2 - 

6 Serat (% FW) 0,6 - 

7 Serat kasar (%) - 0,83 

8 Abu (%) 0,5-1,0 2,25 

9 Karbohidrat (%) - 84,34 

10 Energi (kkal) 439 367,23 

Sumber : 
(1)

. Wheatley et. al. (2002) 
(2)

. Udensi et. al. (2008) 

 

2.3 Yoghurt 

Yoghurt adalah minuman fermentasi  yang dibuat dari 

susu segar dan atau susu skim dengan menggunakan bakteri 

asam laktat sebagai starter. Yoghurt merupakan produk yang 

diperoleh  dari fermentasi susu dan atau susu rekonstitusi 

dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus  thermophillus dan atau bakteri asam laktat lain 

yang sesuai, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain 

dan bahan tambahan pangan yang diizinkan. (Rozi, 2013). 

Fermentasi susu oleh campuran bakteri asam laktat 

thermophilik yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus. Kedua jenis bakteri ini bersama-sama 

membentuk rasa asam, aroma yang khas serta komponen-

komponen pembentuk cita rasa seperti aseton, asetaldehida, 
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diasetil dan senyawa karbonil lainnya. Asetaldehida 

merupakan suatu komponen penting dalam menentukan rasa 

yoghurt yang dihasilkan oleh L. bulgaricus, produksi ini 

meningkat apabila digabungkan dengan S. thermophilis. 

Bergabungnya dua bakteri ini akan menghasilkan asam yang 

lebih banyak daripada digunakan sendiri-sendiri. Keadaan ini 

disebabkan adanya aktivitas proteolitik dari L. bulgaricus yang 

menghasilkan valin yang dapat merangsang pertumbuhan dan 

produksi asam dari S. termophilus dan sebaliknya, jika kedua 

bakteri asam laktat ini ditumbuhkan pada suhu 42°C, pada 

awal inkubasi S. thermophillus akan tumbuh lebih dulu yang 

akan memproduksi asam laktat, asam asetat, asetaldehida dan 

asam format sehingga dengan adanya asam tersebut 

mengakibatkan penurunan pH dan pertumbuhan L. bulgaricuss 

terangsang. Sebaliknya L. bulgaricus akan melepaskan asam 

amino valin, histidin dan glisin yang dibutuhkan oleh S. 

thermophillus. (Askar dan Sugiarto, 2005) 

Jenis yoghurt dapat dibedakan berdasarkan teksturnya 

yang mana terbagi dalam beberapa jenis, yaitu: Set yoghurt 

yang merupakan yoghurt dengan tekstur sangat kental dan 

umumnya warnanya putih dan terasa sangat asam. Stired 

yoghurt memiliki teksturnya lebih encer dibandingkan set 

yoghurt tetapi masih terasa kental  mirip dengan ice cream. 

Stired yoghurt sudah mengalami penambahan pemanis, perasa 

atau buah-buahan pelengkap. Drink yoghurt merupakan 

yoghurt bentuknya cair sama seperti susu cair dapat langsung 

diminum. Tekstur yoghurt ada tiga jenis, yaitu bertekstur 

kental, bertekstur agak kental dan bertekstur cair. Jenis tekstur 

yoghurt  ini adalah yoghurt yang kental mengandung jumlah 

padatan yang lebih banyak dibandingkan dengan yoghurt yang 

agak kental dan yoghurt yang cair. Semakin kental tekstur 

yoghurt itu berarti semakin banyak padatannya (Anonim, 
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2009). Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi 

daripada susu segar sebagai bahan dasar dalam pembuatan 

yoghurt, hal ini karena meningkatnya total padatan sehingga 

kandungan zat-zat gizi lainnya juga meningkat. Selain itu 

yoghurt memiliki kesegaran, aroma dan teksturnya dan rasa 

khas yaitu asam dan manis. Selama fermentasi akan terbentuk 

asam-asam organik yang menimbulkan citarasa khas pada 

yoghurt (Yusmarini dan Effendi, 2004). 

Yoghurt memiliki beberapa syarat mutu diantaranya 

yaitu mempunyai kandungan lemak maksimal 3,8 %, protein 

minimal 3,5 % dan jumlah asam 0,5-2 %. Syarat mutu yoghurt 

dapat dilihat di Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



12 
 

 

 

Tabel 2. 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 

Tampa 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   

    Timbale (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 

    Escharia Coli cfu/g <3 
    TPC (Total Pate 

Count) 

Juta/ml Min 10 

    Salmonella   Negative 

Sumber : SNI (2009) 

 

2.4 Kualitas Yoghurt 

2.4.1 Nilai pH 

Penurunan pH yoghurt drink dipengaruhi oleh adanya 

aktivitas BAL dalam memecah laktosa menjadi asam laktat. 
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Asam laktat merupakan hasil metabolisme gula yang 

menyebabkan penurunan pH yoghurt. Hal tersebut berkaitan 

dengan semakin meningkatnya jumlah bakteri asam laktat 

yang menggunakan laktosa, semakin banyak sumber gula yang 

dapat dimetabolisir maka semakin banyak pula asam–asam 

organik yang dihasilkan sehingga secara otomatis pH juga 

akan semakin rendah (Jannah dkk., 2012). Selama proses 

fermentasi, bakteri asam laktat (Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus) akan memfermentasi karbohidrat 

yang ada hingga terbentuk asam laktat. Pembentukan asam 

laktat ini menyebabkan peningkatan keasaman dan penurunan 

nilai pH. Konsentrasi asam yang terkandung di dalam produk 

fermentasi yang semakin meningkat akan mempengaruhi nilai 

pH sehingga nilai pH menurun (Hidayat dkk., 2013) 

 

2.4.2 Daya Ikat Air 

Daya ikat air dalam bahan pangan didefinisikan sebagai 

kemampuan struktur tiga dimensi untuk mengikat air dan 

menahan molekul air melalui proses adsorpsi. Pengikatan air 

dipengaruhi oleh konsentrasi protein, pH, kekuatan ionik, 

temperatur, keberadaan komponen lain pada bahan pangan 

seperti hidrofilik polisakarida, lemak dan garam, perlakuan 

panas, serta kondisi penyimpanan (Winarno, 2002). Penstabil 

akan mempengaruhi daya ikat air pada bahan pangan yang 

didefinisikan sebagai kemampuan struktur tiga dimensi untuk 

mengikat air dan menahan molekul air melalui proses 

penyerapan. Daya ikat air yoghurt merupakan salah satu 

interaksi antar molekul protein serta antara molekul protein 

dan molekul air, selanjutnya akan menjadi faktor penting 

menentukan sifat dan fungsi protein sebagai pembentuk gel 

serta kualitas yoghurt (Sumardikan, 2007) 
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2.4.3 Total Asam 

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 (Askar dan Sugiarto, 2005). Selama proses 

fermentasi yoghurt terjadi pemecahan laktosa menjadi asam 

laktat oleh bakteri asam laktat. Jumlah asam laktat yang 

diproduksi tersebut disebut total asam (Afriani, 2010). Total 

asam adalah persentase asam dalam bahan yang ditentukan 

secara titrasi dengan basa standar menggunakan NaOH 

(Herawati, 2009).  

Menurut Mehmood et. al. (2008) bahwa tingkat 

keasaman tertinggi ditemukan pada penggunaan stabilizer 

pada konsentrasi tinggi sehingga semakin banyak penambahan 

bahan penstabil yang diberikan maka akan meningkatkan nilai 

total asam pada yoghurt. Menurut Usmiati dan Utami (2008) 

menyatakan bahwa makin banyak glukosa yang 

dimetabolisme maka produksi asam laktat lebih tinggi. Jumlah 

asam laktat yang tinggi dapat meningkatkan keasaman dan 

menurunkan pH substrat. Hal ini juga didukung oleh 

pernyataan dari Mulyani dkk. (2008) bahwa peningkatan asam 

laktat disebabkan adanya aktivitas BAL yang memecah 

laktosa dan gula – gula lain menjadi asam laktat, kadar asam 

dapat meningkat ataupun menurun seiring bertambah atau 

berkurangnya jumlah BAL yang masih hidup pada yoghurt. 

Silvia (2002) menyatakan bahwa pada pengukuran total asam, 

komponen asam yang terdisosiasi maupun yang tidak 

terdisosiasi ikut terukur, sedangkan dalam pengukuran pH 

hanya komponen asam yang terdisosiasi yang terukur. 
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2.4.4 Sineresis  

Sineresis merupakan akibat dari penurunan kemampuan 

jaringan protein untuk mengikat air, sineresis merupakan salah 

satu parameter kualitas yoghurt dimana semakin tinggi 

sineresis maka semakin turun kualitasnya. Sineresis terjadi 

karena penurunan kelarutan kasein dan pengkerutan partikel 

kasein. Faktor–faktor yang dapat mempengaruhi sineresis 

yoghurt adalah keasaman, pH, dan daya ikat air. Sineresis 

digunakan sebagai parameter kerusakan yoghurt yang 

berkaitan dengan daya ikat air (WHC) dan dipengaruhi oleh 

interaksi antar protein dan air-protein dalam matriks gel. 

Bahan penstabil yang bersifat mengurangi sineresis serta 

sebagai bahan pengikat air dengan cara meningkatkan sifat 

hidrofilik protein (Milanovic et. al., 2007). Sineresis adalah 

peristiwa penyusutan gel yang terjadi secara alami, peristiwa 

ini berhubungan dengan ketidakstabilan ikatan gel yang 

berakibat pada hilangnya kemampuan pengikatan serum. 

Selain itu sineresis dapat diartikan sebagai pemisahan protein 

whey (wheying-off), yaitu munculnya whey pada permukaan 

gel dan biasa terjadi selama penyimpanan yoghurt (Lucey, 

2002) 
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