
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Yoghurt
Yoghurt adalah bahan pangan fermentasi yang terbuat

dari susu segar dan susu skim dengan menggunakan bakteri
asam  laktat  sebagai  kultur.  Yoghurt  terbuat  dari  susu
fermentasi yang dihasilkan melalui fermentasi laktosa menjadi
asam laktat oleh aktifitas bakteri Lactobacillus bulgaricus dan
Streptococcus  thermophillus.  Laktosa  merupakan  senyawa
karbohidrat  pada susu berfungsi  sebagai  sumber energi  bagi
bakteri asam laktat yang memiliki enzim β- galaktosidase atau
laktase  untuk  mensintesis  asam  laktat.  Selain  asam  laktat,
sintesis  asam  laktat  menghasilkan  komponen  lain  seperti
diasetil,  astaldehid,  karbondioksida dan sedikit  alkohol  yang
berfungsi  sebagai  penentu cita rasa pada yoghurt  (Wahyudi,
2006).

Utami,  Andriani  dan  Putri.  (2010)  menambahkan
bahwa  bakteri  Lactobacillus  bulgaricus dan  Streptococcus
thermophilus merupakan bakteri pembentuk asam laktat yang
berperan  dalam  produksi  yoghurt.  Selain  tumbuh  dan
berkembang,  kedua  mikrobia  tersebut  juga  melakukan
aktivitasnya,  yaitu  merombak  laktosa  menjadi  asam  laktat
dalam  susu  fermentasi  melalui  jalur  glikolisis.  Adanya
aktivitas  bakteri  asam laktat,  maka  laktosa  yang  ada  dalam
yoghurt akan mengalami penurunan dan terjadi kenaikan asam
laktat.

Bakteri mampu membantu menghasilkan produk yang
bermanfaat  yaitu  probiotik,  bakteri  hidup  yang  diberikan
melalui  mulut  sebagai  menu  tambahan  sehari-hari,  salah
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satunya  yaitu  yoghurt.  Yoghurt  merupakan  produk  susu
fermentasi  berbentuk semi  solid yang dihasilkan dari  proses
fermentasi  susu  dengan  penambahan  bakteri  asam  laktat
sebagai  kultur,  yang  akhirnya  menyebabkan  terjadinya
fermentasi, sehingga rasa yoghurt menjadi asam. Yoghurt bisa
ditambahkan  dengan buah,  salah  satunya  penambahan  buah
naga  sebagai  bentuk  penganekaragaman  (Maysadara  dkk.,
2013)

Yoghurt memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu set
yoghurt, stirred yoghurt, dan drink yoghurt. Proses pembuatan
untuk  stirred yoghurt  yaitu  susu  dilakukan  standarisasi,
dihomogenisasi, dipateurisasi dengan suhu 80-85 C untuk 30⁰
menit  atau  90-95 C  untuk  5  menit,  kemudian  dilakukan⁰
pendinginan  sampai  suhu  mencapai  40-45 C,  kemudian⁰
ditambahkan  starter,  dilakukan  inkubasi,  dilakukan  stirring,
selanjutnya  dilakukan  pendinginan  dan  pumping,  langkah
terakhir  dilakukan  penyimpanan  pada  tempat  yang  dingin
(refrigerator).  Proses  homogenisasi  yang  dilakukan  pada
pembuatan  stirred yoghurt  sangat  penting,  karena  memiliki
tujuan yaitu  memecah globula-globula  lemak untuk menjadi
globula lemak yang terkecil pada suhu antara 55 C dan 65 C⁰ ⁰
(Lucey and Lee,2010).

Tamime  and Robinson  (2007)  menyatakan  bahwa
setiap 100 g yoghurt mengandung energi 79 kkal; protein
5,7  g;  lemak  3  g;  karbohidrat  7,8  g;  kalsium 200 mg;
fosfor 170 mg dan zat besi 0,7 mg. Syarat mutu yoghurt
menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor 2981
tahun 2009 terdapat pada Tabel 1
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Tabel 1 Syarat Mutu Yoghurt menurut SNI

Kriteria Uji Satuan
Yoghurt tanpa
Pasteurisasi

Yoghurt 
Pasteurisasi

Keadaan
Penampakan
Bau
Rasa
Konsistensi
Kadar Lemak (b/b)
Total Padatan Susu 
Bukan Lemak (b/b)
Protein (Nx6,38) 
(b/b)
Kadar Abu (b/b)
Keasaman 
(dihitung sebagai 
asam laktat) (b/b)
Cemaran Logam
Timbal (Pb)
Tembaga (Cu)
Timah (Sn) 
Raksa (Hg)
Cemaran Mikroba
Bakteri Coliform
Salmonella
Listeria 
Monocytogeneses
Jumlah Bakteri 
Starter

-
-
-
-

%

%
%

%
%

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

kol/g
-
-

kol/g

cairan kental-padat
nor/khas
as/khas
homogen
maks 3,8

min 8,2
min 2,7

maks 1,0
0,5-2,0

maks 0,3
maks 20
maks 40
maks 0,03

maks 10
neg/25 g
neg/25 g
min 107

cairan kental-padat
nor/khas
as/khas
homogeny
maks 3,8

min   8,2
min 2,7

maks 1,0
0,5-2,0

maks 0,3
maks 20
maks 40
maks 0,1

maks 10
neg/25 g
neg/25 g
-

-
Sumber : SNI 01-2981-2009 (2009)

Protein, karbohidrat, lemak dan kalsium pada yoghurt
lebih mudah tercerna dan diserap daripada susu segar karena
pada proses fermentasi susu oleh bakteri asam laktat, laktosa
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dipecah menjadi glukosa dan galaktosa dan asam laktat yang
dihasilkan  oleh  fermentasi  mampu  menggumpalkan  protein
sehingga  memungkinkan  untuk  lebih  mudah  dipecah  oleh
enzim-enzim  dalam  saluran  pencernaan.  Proses  fermentasi
pada  yoghurt  dilakukan  sampai  pH  akhir  mencapai  4,4-4,5
diikuti dengan terbentuknya aroma yang khas oleh senyawa–
senyawa seperti asam laktat, asam asetat, asetal dehid, diasetil
dan aseton yang dihasilkan melalui fermentasi  pada laktosa.
Protein susu akan mengalami koagulasi pada kondisi pH asam
membentuk  gumpalan  yang  semakin  lama  semakin  banyak.
Penyimpanan  pada  suhu  rendah  kemudian  dilakukan  untuk
mencegah  terjadinya  proses  pengasaman  lanjut  atau
postacidification pada yoghurt (Sumardikan, 2007)

Proses  pembuatan  untuk  stirred yoghurt  yaitu  susu
dilakukan standarisasi,  dihomogenisasi,  dipateurisasi  dengan
suhu 80-85 C untuk  30  menit  atau  90-95 C untuk  5  menit,⁰ ⁰
kemudian dilakukan pendinginan sampai suhu mencapai 40-
45 C,  kemudian  ditambahkan  ⁰ starter,  dilakukan  inkubasi,
dilakukan  stirring,  selanjutnya  dilakukan  pendinginan  dan
pumping,  langkah  terakhir  dilakukan  penyimpanan  pada
tempat yang dingin (refrigerator). Proses homogenisasi yang
dilakukan  pada  pembuatan  stirred yoghurt  sangat  penting,
karena  memiliki  tujuan  tersendiri  yaitu  memecah  globula-
globula lemak untuk menjadi globula lemak yang terkecil pada
suhu antara 55 C dan 65 C (Lee ⁰ ⁰ and Lucey, 2010).

2.2 Buah Naga Super Merah (Hylocereus costaricensis)
Buah naga tergolong buah yang memiliki nilai eksotik

karena  penampilannya  yang  menarik,  rasanya  asam  manis,
menyegarkan dan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan.
Buah naga sendiri berpotensi sebagai anti radikal bebas karena
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mengandung betasianin. Buah naga yang  sering dijumpai di
Indosesia memiliki dua jenis yaitu buah naga dengan daging
buah  berwarna  merah  dan  buah  naga  dengan  daging  buah
berwarna putih. Kandungan buah naga merah lebih baik dari
buah naga putih seperti  adanya  kandungan antioksidan atau
anti radikal bebas (Wisesa dan Widjanarko, 2014). Buah naga
yang  paling  diminati  yaitu  jenis  buah  naga  super  merah
(Hylocereus costaricensis) karena buah naga jenis ini memiliki
rasa yang lebih manis  tanpa rasa  langu,  dan lebih memiliki
khasiat  yang  baik  untuk  tubuh.  Buah  naga  super  merah
(Hylocereus  costaricensis)  selain  bisa  langsung  untuk
dikonsumsi, juga bisa diolah menjadi beberapa produk olahan
untuk mempermudah mengkonsumsi, baik itu untuk minuman
maupun makanan (Wahyuni, 2012).

Buah  naga  super  merah  (Hylocereus  costaricensis)
juga  bisa  ditambahkan  pada  yoghurt.  Buah  naga  yang
diberikan  berupa  filtrat,  yang  telah  disaring  dan  dipisahkan
dengan  residunya,  dengan  pemberian  0%,  10%,  20%,  dan
30%, perlakuan pemeraman pada jam 0, 2, 4, 6, dan 8. Hasil
yang didapatkan yaitu dengan penambahan filtrat buah naga
super  merah  tidak  memberikan  data  jumlah  BAL  yang
siginifikan  selama  pertumbuhannya,  tetapi  memberikan
pertumbuhan yang optimum pada komposisi 20%. Pemeraman
pada jam ke 4 menunjukkan umur inkubasi yang baik, karena
telah mencapai fase puncak. Buah naga itu sendiri  memiliki
manfaat  yang  sangat  baik  untuk  tubuh,  yaitu  menurunkan
kadar  kolesterol,  menyeimbangkan  kadar  gula  darah,
mencegah  kanker  usus  dan  sebagainya.  Kandungan  yang
dimiliki  buah  naga  yaitu  antioksidan  seperti  vitamin  C,
vitamin  E,  vitamin  A,  asam-asam  fenol,  poliferol  dan
flavonoid yang baik untuk tubuh (Sudiastuti dkk., 2013).
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Dragon friut atau buah naga memiliki kandungan zat
bioaktif yang bermanfaat bagi tubuh yaitu antioksidan (asam
askorbat,  batakaroten  dan  anthosianin),  serta  mengandung
serat  pangan  dalam  bentuk  pektin.  Kandungan  mineral
diantaranya yaitu kalsium, phosfor, besi, dan lain-lain. Vitamin
yang terdapat  didalam buah naga yaitu  vitamin B1, vitamin
B2, vitamin B3 dan vitamin C. Buah naga bisa diolah dengan
membuat sari buah naga, karena buah naga sendiri memiliki
kadar air tinggi yaitu 90% dan umur simpan 7-10 hari pada
suhu 14 C, sehingga diperlukan pengolahan lanjutan supaya⁰
kebutuhan gizi didalam buah naga tetap terjaga.  Karakteristik
sari  buah  naga  merah  cenderung  keruh,  banyak  padatan
terlarut,  dan sedikit  asam. Keadaan pada penyimpanan akan
membentuk  endapan,  sehingga  diperlukan  untuk  adanya
tindakan  dalam  mencegah  pengendapan  tersebut,  sehingga
dalam  pembuatannya  diperlukan  adanya  penambahan
penstabil untuk mempertahankan kondisi keruh dan mencegah
pengendapan (Widowati, Farikha dan Anam 2013).

Tabel 2 Kandungan Nutrisi Buah Naga Merah Malaysia dan 
Australia per 100 gram
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Nutrisi 
Nilai

Malaysia Australia
Air (g/100 g bb)
Abu (g/100 g bb)
Karbohidrat (g/100 g bb)
Protein (g/100 g bb)
Lemak (g/100 g bb)
Serat (g/100 g bb)
Energi (kkal/100 g)
Kalsium (mg/100 g bb)
Vitamin A (µg/100 g bb) 
Vitamin C (µg/100 g bb)

85,05 ± 0,11
0,54 ± 0,01
12,97 ± 0,11
1,45 ± 0,01

-
2,65 ± 0,03

62,95 ± 0,45
6,72 ± 0,02

85,22 ± 3,21
24,66 ± 0,03

89,98 ± 0,02
1,19 ± 0,06
8,42 ± 0,03
0,41 ± 0,01

-
-

35,36 ± 0,15
1,55 ± 0,02

890,8 ± 14,30
30,21 ± 0,34

Sumber : Nurul and Asmah (2014)

2.3 Bahan Baku Pembuatan Stirred Yoghurt
2.3.1 Susu Segar 

Susu merupakan bahan pangan hewani yang berasal
dari ternak sapi perah yang bernilai gizi tinggi. Susu kaya akan
protein,  kalori,  mineral  dan  semua  zat  yang  diperlukan
manusia,  zat-zat  ini  mudah  dicerna  dan  diserap  oleh  darah
dengan  sempurna.  Komposisi  rata-rat  air  susu  sapi
mengandung  3,3%  protein,  3,8%  lemak,  4,7%  karbohidrat,
8,76% air, 0,7% vitamin (A dan provitamin A, B komplek, B1,
B2, C dan D)  dan 0,73% mineral (Brit dan Robinson dalam
Umar 2014). Saleh (2004), menyatakan bahwa nilai gizi susu
merupakan medium yang sangat disukai oleh mikroorgnisme
untuk  pertumbuhan  dan  perkembangannya  sehingga  dalam
waktu  yang  sangat  singkat  susu  menjadi  tidak  layak
dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar.

Mikroorganisme  yang  berkembang  di  dalam  susu
selain menyebabkan susu menjadi rusak juga membahayakan
kesehatan  masyarakat  sebagai  konsumen  akhir  (Habibah,
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2011).   Diperlukan adanya penanganan secara khusus untuk
menghindari  terjadinya  kerusakan  pada  susu.  Upaya  yang
dilakukan  untuk  pencegahan  kerusakan  susu  antara  lain
dengan  mencegah   pertumbuhan  dan  mengurangi  jumlah
kuman yaitu salah satunya dengan jalan pasteurisasi. 

Syarat  mutu  susu  segar  menurut  SNI  (Standar
Nasional  Indonesia)  Nomor  3141  tahun  2011 terdapat  pada
Tabel 2 berikut:

Tabel 3 Syarat Susu Segar Menurut SNI 
Karakteristik Satuan Syarat
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Berat Jenis (pada suhu 27,5ºC) 
minimum 
Kadar lemak minimum
Kadar bahan kering tanpa lemak 
minimum
Kadar protein minimum
Warna, bau, rasa kekentalan
Derajat asam 
pH
Uji alcohol (70%) v/v
Cemaran mikroba maksimum:

1. Total Plate Count
2. Staphylococcus aureus
3. Enterobacteriaceae

Jumlah sel somatis maksimum
Residu antibiotika (golongan 
penisilin, tertasiklin, 
aminoglikosida, makrolida)
Uji pemalsuan 
Titik beku
Uji peroxide
Cemaran logam berat, maksimum:

1. Timbal (Pb)
2. Merkuri (Hg)
3. Arsen (As)

g/ml

%
%

%
-

ºSH
-
-

CFU/ml
CFU/ml
CFU/ml
sel/ml

-

-
ºC
-

μg/ml
μg/ml
μg/ml

1,0270

3,0
7,8

2,8
Tidak ada perubahan
6,0-7,5
6,3-6,8
Negatif

1x10 6
1x10²
1x10³
4x10 5
Negatif

Negatif
-0,520 s.d -0,560
Positif

0,02
0,03
0,1

Sumber SNI 3141.1.2011 (2011)

2.3.2 Gula Sebagai Pemanis
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Gula  disamping  sebagai  sumber  rasa  (manis)  juga
merupakan sumber energi  yang baik untuk mikroorganisme.
Semakin besar jumlah gula yang ditambahkan maka  subtract
yang tersedia dan pertumbuhan bagi mikroba semakin banyak
dan cepat sehingga aktivitas mendegradasi laktosa dan bahan
organik  lainnya  menjadi  asam  semakin  tinggi  pula.
(Anonimus, 2010)

Pemanis  yoghurt  biasa  digunakan sukrosa  atau  gula
pasir,  madu ataupun sirup. Jumlah gula dalam yoghurt akan
menentukan jumlah asam cita rasa yang diproduksi oleh bibit
yoghurt.  Gula  yang  ditambahkan  bisa  dalam bentuk  kristal
bubuk  ataupun  sirup.  Gula  yang  ditambahkan  ke  dalam
yoghurt  fermentasi  sekitar  5-7%.  (Legowo,  Mulyani  dan
Kusrahayu, 2009)

Santoso  (2013)  menyatakan  semakin  besar
penambahan sirup fruktosa cair, kadar gula reduksi gula total
semakin  meningkat.  Semakin  meningkatnya  kadar  gula
reduksi  dikarenakan  sirup  fruktosa  cair  yang  ditambahkan
mengandung berbagai jenis gula sehingga kadar gula reduksi
dan gula total meningkat.

2.3.3 Starter
Kultur  starter  bakteri  asam laktat  dalam fermentasi

susu dapat didefinisikan sebagai biakan mikroorganisme yang
diinginkan  dan  menghasilkan  perubahan-perubahan  yang
menguntungkan  selama  proses  fermentasi  susu.  Faktor  lain
yang  terkait  dengan  kultur  starter  yaitu  bebas  dari  adanya
kontaminasi  yang  dapat  merusak  struktur  komponennya,

perubahan yang cepat, menghasilkan flavor yang khas, tekstur
dan bentuk yang bagus, tahan terhadap bakteriofage dan juga
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tahan  terhadap  antibiotik.  Perbandingan  kultur  starter  yang
sesuai sangat diperlukan untuk pembentukan flavor dan tekstur
yoghurt.  Proses  fermentasi  asam laktat  untuk  menghasilkan
suatu  produk  umunya  melibatkan  berbagai  jenis  organisme
yang berbeda, maka dalam pembiakan atau propagasi bersama
dalam satu kultur akan terdapat suatu kesesuaian dan saling
menunjang antara suatu organisme dengan organisme lainnya
(Hidayat, Masdiana dan Suhartini, 2006).

Bibit  atau  starter  yoghurt  terdiri  dari  biakan bakteri
Lactobacillus  bulgaricus dan  biakan  Streptococcus
thermophilus  (Tamime  and Robinson,  2007).  Legowo  dkk.
(2009), menyatakan bahwa bakteri yang membutuhkan kondisi
pertumbuhan yag cocok terutama suhu yang tepat. Umumnya
bakteri  tumbuh  baik  pada  keadaan  hangat.  Bakteri  yoghurt
Streptococcus.  thermophilus  dan   Lactobacillus.  bulgaricus
paling cepat tumbuh sekitar suhu 40-44º C.

Bakteri asam laktat memfermentasi gula melalui jalur-
jalur yang berbeda sehingga dikenal sebagai homofermentatif
dan heterofermentatif.  Homofermentatif  hanya menghasilkan
asam laktat sebagai produk akhir metabolisme glukosa dengan
menggunakan jalur EMP. Heterofermentatif akan membentuk
asam laktat, CO2 dan etanol atau asetat dari gula melalui jalur
fosfoketolase (Hidayat dkk, 2006).

2.4 Kualitas Stirred Yoghurt
2.4.1 Sineresis

Sineresis  adalah  menurunnya  kemampuan  jaringan
protein  untuk  mengikat  air.  Pemanasan  susu  dapat
mengakibatkan  terbentuknya  kelompok  misel  kasein  yang
baru  dengan  daya  ikat  air  yang  lebih  rendah  dibandingkan
daya ikat air struktur pada rantai asli yang memicu timbulnya
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sineresis.  Sinereris  juga  dapat  disebabkan  karena  adanya
gangguan fisik. Ikatan hidogen antara molekul air dan molekul
protein  yang  melemah  karena  lingkungan  yang  asam  akan
menyebabkan  pori-pori  diantara  molekul  kasein  melonggar
dan dapat dilalui oleh molekul air yang mulanya terikat protein
(Kalab dalam Sumardikan, 2007).

Kestabilan  yoghurt  dilihat  dari  tidak  terjadinya
kerusakan yoghurt  berupa  wheying off  atau terjadi  sineresis.
Gumpalan terlihat memisah dari yoghurt secara keseluruhan.
Kerusakan yoghurt dapat dicegah dengan cara meningkatkan
bahan kering tanpa lemak dan penambahan bahan penstabil.
Sineresis  menunjukkan  kemampuan  gel  dalam menahan  air
selama  penyimpanan.  Sineresis  pada  yoghurt  dinyatakan
sebagai persentase dari jumlah cairan yang terpisah terhadap
jumlah yoghurt (Darmajana, 2011).

Gelatin  merupakan  bahan  penstabil  yang  bersifat
netral nonpolar yang tidak dapat melepaskan atau menerima
proton sehingga keberadaannya tidak mempengaruhi nonpolar
mempunyai struktur kimia yang tertutup, yaitu tidak memiliki
gugus fungsional basa dalam rantai sampingnya sehingga tidak
dapat  menerima  atau  melepaskan  proton  dan  tidak
mempengaruhi keasaman yoghurt. Semakin tinggi konsentrasi
penstabil  yang  ditambahkan  maka  sineresis  yoghurt  yang
dihasilkan akan semakin rendah (Sawitri, Manab dan Palupi,
2008).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sineresis  yoghurt
antara lain keasaman dan pH serta daya ikat air Manab, dkk
(2008).

2.4.2 Daya Ikat Air
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Manab (2008)  berpendapat  bahwa kemampuan daya
ikat air yoghurt banyak dipengaruhi oleh kondisi misel kasein
terutama  sifat  hidrasinya.  Misel  kasein  mempunyai  sifat
hidrasi  yang  cukup  tinggi  dibandingkan  misel  kasein  yang
mempunyai struktur yang agak porous. Peningkatan nilai daya
ikat  air  ini  ternyata  berbanding  lurus  dengan  peningkatan
konsentrasi penambahan gelatin pada tiap perlakuan. Nilai pH
pada  yoghurt  sebagai  bahan  baku  pembuatan  yoghurt  beku
juga  mempengaruhi  daya  ikat  airnya,  hal  ini  disebabkan
karena adanya penambahan gelatin. Penambahan gelatin akan
mengganggu  aktivitas  Lactobcillus  bulgaricus  dan
Streptococcus thermophillus dalam mengubah laktosa menjadi
asam  laktat  sehingga  pH  yoghurt  lebih  tinggi.  Produk
fermentasi  akan  mengalami  pelepasan  molekul  air,  karena
adanya denaturasi protein oleh rendahnya nilai pH, sehingga
akan menurunkan nilai daya ikat air. Kondisi lingkungan yang
asam  pada  kisaran  pH  isoelektrik  menyebabkan  penurunan
muatan ion kasein, akibatnya misel kasein menjadi tidak stabil
dan  teragregasi  menjadi  asam  amino  sederhana  dan
mengendap,  sehingga  nilai  daya  ikat  airnya  menurun  (Idris
dalam Widyastuti, 2007).

Sawitri  dkk  (2008)  menyatakan  semakin  tinggi
konsentrasi  gelatin  yang  ditambahkan  maka  semakin  tinggi
pula  daya  ikat  air  yoghurt  yang  dihasilkan.  Gelatin  dapat
meningkatkan  daya  ikat  air  yoghurt  dengan  cara  mencegah
terjadinya  ikatan hydrogen antara  molekul  kasein  dan  asam
laktat meningkatkan sifat hidrofilik protein.  

Penambahan  whey  cair  pada  proses  pembuatan
yoghurt  akan  mempengaruhi  nilai  daya  ikat  air,  hal  ini
disebabkan  nilai  daya  ikat  air  pada  whey cair  yang  sangat
rendah.  Semakin  tinggi  konsentrasi  penambahan  whey pada
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susu, maka nilai daya ikat air akan semakin menurun (Rizki,
2014)

2.4.3 Mikrostruktur
Struktur  permukaan  suatu  benda  yang  diuji  dapat

dipelajari dengan menggunakan scanning elektron microscope
karena  jauh  lebih  mudah  untuk  mempelajari  struktur
permukaan  ini  secara  langsung.  Berkas  sinar  elektron
difokuskan kesuatu titik  dengan diameter sekitar  100 A dan
digunakan  untuk  melihat  permukaan  dalam  suatu  layar.
Elektron-elektron  dari  benda  diuji  difokuskan  dengan  suatu
elektroda  elektrostatik  pada  suatu  alat  pemantul  yang
dimiringkan.  Sinar  yang dihasilkan diteruskan melalui  suatu
pipa  sinar  pantulan  ke  suatu  alat  pembesar  foto  dan  sinyal
yang dapat digunakan untuk memodulasikan terangnya suatu
titik  osiloskop  yang  melalui  suatu  layar  dengan  adanya
persesuaian  dengan  berkas  sinar  elektron  pada  permukaan
benda yang uji (Burt, 2003).

Scanning Electron Microscopy (SEM) mampu melihat
gambar  permukaan  lebih  detail  daripada  mikroskop  optik.
SEM tidak menggunakan cahaya,  tetapi  menggunakan sinar
elektron untuk memperbesar gambar,  sehingga gambar yang
akan diamati  harus  dikeringkan atau didinginkan pada suhu
rendah.  Pengujian dengan SEM menggunakan emas  dengan
ukuran  mikrometer  yang  dilapiskan  pada  sampel  (Kalash,
2000). 

Scanning Electron Microscopy  (SEM) adalah sebuah
mikroskop  elektron  yang  didesain  untuk  mengamati

permukaan  objek  solid  secara  langsung.  SEM  memiliki
perbesaran  10-3.000.000  kali,  depth  of  field  4-0,4  mm dan
resolusi  sebesar  1-10  nm.  Kombinasi  dari  perbesaran  yang
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tinggi,  depth  of  field yang  besar,  resolusi  yang  baik,
kemampuan  untuk  mengetahui  komposisi  dan  informasi
kristalografi  membuat  SEM  banyak  digunakan  untuk
keperluan  penelitian  dan  industri.  SEM memfokuskan  sinar
elektron (electron beam) dipermukaan obyek dan mengambil
gambarnya  dengan  mendeteksi  electron  yang  muncul  dari
permukaan  obyek  (Gorinstein,  Pawelzik,  Licon,  Yamamoto
and Kobayashi, 2004).
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