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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Yoghurt merupakan salah satu jenis minuman yang 

berasal dari susu yang difermentasi dengan menggunakan 

starter bakteri asam laktat (Yulistiani, 2009). Yoghurt memiliki 

bahan dasar berupa susu, susu yang dapat digunakan dalam 

proses pembuatan yoghurt dapat berupa susu sapi, susu 

kambing, maupun susu kerbau. Susu yang umum digunakan 

dalam proses pembuatan yoghurt masih berupa susu sapi, 

dikarenakan susu sapi memiliki jumlah produksi yang lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan susu kambing dan kerbau, 

selain itu harga susu sapi juga lebih terjangkau oleh masyarakat. 

Yoghurt dapat diklasifikasikan kedalam beberapa kelompok 

yaitu yoghurt set, yoghurt drink, dan yoghurt stirred (Aswal, 

Shukala and Priyadarshi, 2012). Yoghurt set merupakan salah 

satu jenis susu yang difermentasi atau diinkubasi dalam wadah 

berukuran kecil, sehingga terbentuk gumpalan susu yang utuh 

dan tidak berubah saat proses pendinginan sampai siap untuk 

dikonsumsi oleh konsumen (Tanaya, Netty dan Ira, 2013). 

Proses pembuatan yoghurt set sering mengalami kerusakan 

yang terjadi akibat peningkatan jumlah total asam yang memicu 

penurunan pH hingga titik isoelektrik (4,6) sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan daya ikat air. Daya ikat air 

yang menurun menyebabkan yoghurt set rentan terhadap 

sineresis (Sawitri, Manab dan Palupi, 2008). Sineresis 

merupakan proses yang kompleks terdiri proses pengkerutan 

atau kontraksi gel protein yang disebabkan adanya peningkatan 

interaksi protein-protein dan menurunnya interaksi protein air, 

sehingga memacu pembentukkan curd bersamaan dengan 
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terjadinya pemisahan whey (Manab, 2008). Sineresis yang 

terlalu tinggi pada yoghurt set dapat merusak tekstur yoghurt 

set, karena sineresis berpengaruh terhadap kadar air dan 

viskositas, sehingga perlu ditambahkan bahan pengental untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.  

Labu kuning jumlah produksi di Indonesia  cukup 

banyak hampir semua ada di wilayah, namun pemanfaatanya 

masih dalam jumlah rendah terutama dalam pemfaatan dalam 

pengolahan bahan makanan, hal ini disebabkan karena labu 

kuning yang ditambahkan dalam bahan makanan memiliki 

tingkat daya simpan yang rendah. Labu kuning merupakan 

tanaman yang mengandung gizi cukup tinggi dan lengkap 

sehingga sering dimanfaatkan untuk dijadikan obat maupun 

suplemen kesehatan. Kandungan gizinya terdiri dari protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin A, B, C, magnesium, besi, fosfor, 

kalium dan air (Hamdil, Adiyono dan Sri, 2017). Labu kuning 

memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan jenis tanaman 

yang yaitu memiliki masa simpan yang lama. Labu kuning 

mengandung karbohidrat yang terdapat dalam buah labu kuning 

berupa amilum dan amilopektin dapat digunakan sebagai bahan 

pengental dalam proses pembuatan yoghurt set. 

Pembuatan pati labu kuning akan menguntungkan 

karena pemanfaatannya menjadi lebih luas sebagai campuran 

makanan, karena mempunyai daya simpan yang tinggi sehingga 

mudah dibentuk dan lebih cepat masak sesuai tuntutan 

kehidupan modern yang serba praktis. Pati labu kuning dapat 

digunakan pada beberapa produk pangan misalnya pada mie, 

roti, es krim, biskuit,dan kue. Labu kuning banyak digunakan 

sebagai obat tradisional sebagai anti diabetes, anti hipertensi, 

anti tumor, immunomodulasi, dan anti bakteri karena banyak 

mengandung nutrisi dan senyawa bioaktif seperti fenolat, 
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flavonoid, vitamin, asam amino, karbohidrat dan mineral 

(Valenzuela, Morales, Gallegosinfante, Gutierrez, Hernandez, 

Guzman and Laredo 2011). Penambahan pati labu kuning 

dalam pembuatan yoghurt set diharapkan  dapat meningkatkan 

kualitas yoghurt set. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah perlakuan 

terbaik mana dengan penambahan pati labu kuning dalam 

pembuatan yoghurt set ditinjau dari sineresis, kadar air, 

viskositas dan gula total? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perlakuan terbaik penambahan pati labu kuning 

optimal sehingga menghasilkan kualitas yoghurt terbaik dalam 

pembuatan yoghurt set ditinjau dari sineresis, kadar air, 

viskositas dan total gula. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

 Untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam 

pengolahan susu fermentasi berupa yoghurt set dengan 

penambahan pati labu kuning dengan pengolahan yang tepat, 

sehingga nantinya dapat dikonsumsi secara aman oleh 

konsumen. 

 

1.4.2 Bagi Masyarakat Umum  

Menjadi sumber informasi penggunaan pati labu 

kuning dalam pembuatan yoghurt set oleh masyarakat umum 

yang memiliki minat dalam pengolahan hasil ternak khususnya 
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susu dan dapat meningkatkan pola pikir yang inovatif berupa 

ide serta gagasan dalam pembuatan yoghurt set dengan 

penambahan pati  labu kuning sehingga dapat meningkatkan 

nilai jual dari yoghurt set. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt set merupakan salah satu jenis yoghurt yang 

memiliki tekstur kental setengah padat yang terbentuk di dalam 

wadah setelah penambahan starter. Yoghurt set dalam proses 

pembuatan sering mengalami kerusakan secara fisik yang  

disebabkan adanya peningkatan jumlah total asam yang 

memicu penurunan pH hingga titik isoelektrik (4,6) sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan daya ikat air. Daya ikat air 

yang menurun menyebabkan yoghurt set rentan terhadap 

sineresis yaitu kerusakan fisik berupa terpisahnya cairan whey 

dari gel (Sawitri dkk., 2008). Sineresis yang tinggi disebabkan 

karena tingkat kekentalan yoghurt set yang rendah, sehingga 

perlu ditambahkan bahan pengental yang dapat mengatasi 

permasalahan tersebut, salah satu bahan pengental adalah pati. 

Pati dalam yoghurt digunakan untuk meningkatkan viskositas, 

memperbaiki cita rasa dan mencegah terjadinya proses 

sineresis. Pati merupakan salah satu jenis bahan pengental yang 

paling banyak digunakan dalam proses pembuatan yoghurt 

karena mudah untuk diolah dan memiliki harga yang relatif 

lebih terjangkau (Goncalves, Perez, Reolon, Segura, Lema , 

Gambaro, Ares and Varela, 2005). Pati labu kuning merupakan 

salah satu jenis bahan pengental yang kaya akan kandungan 

karbohidrat berupa amilum dan amilopektin yang dapat 

digunakan sebagai bahan pengental dan sebagai sumber energi 

bagi BAL selama proses fermentasi berlangsung. 
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Labu kuning merupakan jenis tanaman sayuran yang 

memiliki daya simpan yang relatif lama yaitu + 6 bulan. Labu 

kuning memiliki potensi sebagai sumber provitamin A 

sebanyak 767 µg/g bahan dan nabati berupa ß-karoten. Labu 

kuning juga mengandung vitamin C, serat dan karbohidrat yang 

cukup tinggi. Labu kuning memiliki rasa yang manis dan 

memiliki tekstur yang mudah untuk diolah dan dimanfaatkan 

untuk berbagai jenis olahan. Labu kuning di Indonesia tingkat 

produksinya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada 

tahun dan pada tahun 2010 total produksi mencapai 369.846 ton 

(Santoso, Basito dan Rahardian, 2013). Labu kuning 

mengandung karbohidrat yang terdapat dalam buah labu kuning 

berupa amilum dan amilopektin dapat digunakan sebagai bahan 

pengental dalam proses pembuatan yoghurt set. 

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai 

penambahan labu kuning kedalam produk olahan susu 

mendapatkan hasil bahwa penambahan pure labu kuning 

berpengaruh terhadap tekstur es krim yoghurt, yang disebabkan 

adanya pati dalam labu kuning yang bersifat dapat mengikat air 

sehingga meningkatkan viskositas atau kekentalan adonan es 

krim (Kumala dan Nurlaela, 2015), selain itu adanya 

penambahan labu kuning dalam proses pembuatan yoghurt 

memberikan pengaruh terhadap perubahan konsistensi dimana 

konsitensi menjadi lebih kental dengan penyimpanan yang lebih 

lama (Yulinawati dan Isworo, 2012).  

Pembuatan yoghurt set dengan penambahan pati labu 

kuning merupakan suatu inovasi baru dalam pengolah susu 

fermentasi yang belum pernah dilakukan. Pati labu kuning 

tinggi akan kandungan karbohidrat berupa amilum dan 

amilopektin. Harapan dengan adanya penambahan pati labu 

kuning dalam yoghurt set dapat memperbaiki tekstur yoghurt 
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dan meningkatkan kekentalan pada yoghurt set karena 

kandungan amilosa dan amilopektin yang terkandung dalam 

pati labu kuning. Skema kerangka pikir penelitian ini terdapat 

pada Gambar 1. 

 

 

Dilakukan proses penambahan 

pati labu kuning pada proses 

pembuatan yoghurt set. 

Pati labu kuning kaya akan 

kandungan amilosa dan 

amilopektin yang dimanfaatkan  

sebagai bahan pengental dan 

sebagai sumber energi oleh BAL 

dalam proses fermentasi (Kumala 

dan Nurlaela, 2015) 

Yoghurt set 

Sineresis tinggi, kadar air 

tinggi dan viskositas rendah. 

Untuk mengurangi sineresis, mengurangi kadar air, 

meningkatkan viskositas dan menurunkan total gula.  

Yoghurt set labu kuning terbaik ditinjau dari sineresis,  

kadar air, viskositas dan total gula  

Penambahan pure labu 

kuning ke dalam es krim 

yoghurt menyebabkan 

tekstur mengalami 

peningkatan kekentalan 

atau viskositas, yang 

disebabkan adanya 

kandungan pati   yang 

mampu mengikat air 

(Kumala dan Nurlaela, 

2015) 

Gambar 1. Kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu penambahan pati labu 

kuning dengan dalam proses pembuatan yoghurt set akan 

menurunkan sineresis, menurunkan kadar air, meningkatkan 

viskositas dan menurunkan total gula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


