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NOVI CITRA ARUM SARI. 135100501111005. Pengaruh Jumlah Inokulum 

Dan Variasi Suhu Terhadap Aktivitas Antioksidan Dan Kualitas Yoghurt 

Kedelai Hitam. Dosen Pembimbing : Agustin Krisna Wardani, STP., M.Si., 

PhD. 

 

RINGKASAN 

 

Yoghurt merupakan produk olahan susu yang dihasilkan dari proses 
fermentasi dengan bantuan mikroba. Black soyghurt merupakan hasil fermentasi 
sari kedelai hitam yang dibuat dengan bantuan bakteri asam laktat seperti 
Sterptococcus thermophiles dan Lactobacillus bulgaricus sebagai kultur starter. 
Kedelai hitam (Glycine soya) merupakan salah satu bahan baku pangan 
fungsional yang kurang pemanfaatan di Indonesia. Pemanfaatan kedelai hitam 
selama ini hanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kecap dan juga 
tempe. Kedelai hitam memiliki nilai fungsional yang tinggi, namun belum 
termanfaatkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variasi jumlah 
inokulum dan suhu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek terhadap 
kualitas yoghurt yang dihasilkan dengan perbandingan jumlah inokulum dan suhu 
dengan lama fermentasi yang terbaik yang mampu menghasilkan yoghurt 
dengan kadar antioksidan tertinggi serta kualitas yoghurt terbaik. 

Penelitian ini menggunakan metode RAK (Rancangan Acak Kelompok) 
dengan 2 faktor. Faktor 1 yaitu konsentrasi inokulum (3%, 5%, 10%) dan faktor 
yang ke-2 yaitu suhu (400C, 430C dan 460C). Data penelitian dianalisa dengan 
menggunakan analisa ragam (ANOVA) dengan menggunakan program Excel. 
Apabila hasil uji terdapat perbedaan maka akan dilanjutkan dengan uji BNT 
dengan taraf kepercayaan 95% untuk melihat perbedaan antar perlakuan. 
Perlakuan terbaik ditentukan dengan menggunakan metode De Garmo. 

Hasil dari penelitian pemanfaatan menunjukkan bahwa suhu dan inokulum 
memberikan memberikan interaksi terhadap tanin, pH, antioksidan, protein.pada 
sampel. Perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan inokulum 5% dengan suhu 
inkubasi 400C dengan karakteristik nilai pH4.55, total asam 0.55%, kadar 
antioksidan 2.56%, kadar protein 4.63, kadar tanin 242.98%, total BAL (Bakteri 
Asam Laktat) 6.92 log cfu/ml, nilai uji hedonik menghasilkan parameter rasa 
3.364, parameter aroma 3.364, parameter warna 3.591, parameter tekstur 3.045, 
dan parameter keseluruhan 3.364. 
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NOVI ARUM SARI CITRA. 135100501111005. Effect Number of inoculum 

And Temperature Variation Of Antioxidant Activity and Quality of Black 

Soyghurt. Supervisor: Agustin Krisna Wardani, STP., M.Sc., PhD. 

 

SUMMARY 

Yoghurt is a dairy product that is produced from the fermentation process 

with the help of microbes. Black soyghurt a fermentedblack soymilk made with 

the help of lactic acid bacteria such as Sterptococcus thermophiles and 

Lactobacillus bulgaricus as starter cultures. Black soybean (Glycine soya) is one 

of the raw materials that are less functional food utilization in Indonesia. 

Utilization of black soya had only used as a raw material for making soy sauce 

and tempeh. Black soybeans have a high functional value, but has not been 

utilized. This research was conducted by using a variation of the amount of 

inoculum and temperature. This study aims to determine the effect on the quality 

of yoghurt produced with a ratio of the amount of inoculum and the fermentation 

temperature is best capable of producing yoghurt with the highest antioxidant 

levels and the quality of the best yogurt. 

This study uses RAK (Random Group) with two factors. Factor 1 is the 

concentration of inoculum (3%, 5%, 10%) and the 2nd factor is temperature 

(400C, 430C and 460C). Data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) 

using Excel program. If there are differences in the test results will be followed by 

LSD test with a level of 95% to see the differences between treatments. The best 

treatment is determined by using the method of De Garmo. 

Results from the study indicate that the use of temperature and inoculum 

give provide interaction to the tannins, pH, antioxidants, protein. on the sample. 

The best treatment was obtained in the treatment of inoculum of 5% with a 

temperature of 400C incubation with value characteristics pH4.55, 0:55% total 

acid, antioxidant levels 2:56%, protein content 4.63, 242.98% tannin content, total 

LAB (Lactic Acid Bacteria) 6.92 log cfu / ml , the value of the hedonic test 

produces 3,364 taste parameters, parameter 3364 aroma, color parameter 3,591, 

3,045 texture parameters and the overall parameters of 3364. 
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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Yoghurt merupakan produk olahan susu yang dihasilkan dari proses 

fermentasi dengan bantuan mikroba(Baiduri, 2011). Berbagai macam susu dapat 

digunakan untuk pembuatan yoghurt. Namun mayoritas susu yang digunakan 

yaitu susu sapi. Akan tetapi produk berbahan baku susu sapi memiliki 

kekurangan, dimana seorang vegetarian tidak dapat mengkonsumsi produk susu 

sapi (lactose intolerant). Maka dari itu dibuatlah soyghurt untuk dapat memenuhi 

kebutuhan nutrisi seorang vegetarian tersebut. 

Soyghurt merupakan produk olahan yang berbahan baku kedelai. Kedelai 

(Glycine max L.) merupakan komoditas tanaman pangan sebagai salah satu 

sumber protein nabati. Kebutuhan kedelai terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri. Penggunaan 

kedelai sebagai bahan baku produksi menyebabkan kebutuhan akan kedelai 

mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi pada tahun 2009 sebesar 2,35 

juta ton menjadi 2,71 ton pada tahun 2015 (Simatupang dkk., 2005). Diperlukan 

bahan baku alternatif dengan ketersediaan yang tinggi, salah satu bahan baku 

dengan karakteristik yang hampir sama dengan kedelai yaitu kedelai hitam. 

Menurut BPS, pada tahun 2013 produksi kedelai hitam di Indonesia sebesar 

807,568 ton biji kering (Atman, 2009). 

Kedelai hitam (Glycine soja) dikenal sebagai pangan yang kaya akan 

karbohidrat dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Keunggulan dari kedelai 

hitam yaitu mempunyai kandungan fenolik, tanin, antosianin dan isoflavon serta 

aktivitas antioksidan lebih tinggi dibanding kedelai kuning. Kedelai hitam 

kandungan flavonoidnya 6 kali lebih banyak dibanding kedelai kuning (2,57 

mg/gram) dan aktivitas antioksidan 15 kali lebih tinggi (17,58 μmol/gram) (Xu 

andChang, 2007).  

Kedelai hitam yang beredar di Indonesia meliputi Otau, No. 27, Merapi, 

Cikurai, Mallika dan Detam 1 serta Detam 2. Kedelai jenis Malika kurang unggul 

bila dibandingkan dengan jenis kedelai yang lainnya, namun ketersediaannya 

cukup melimpah dan pemanfaatnya masih kurang. Mallika merupakan kedelai 

yang ukurannya tidak terlalu besar namun memiliki kandungan protein sebesar 

37%. Produktivitas mallika mencapai 2.9 ton/ha (Balitkabi, 2008). 
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Salah satu produk alternatif pemanfaatan kedelai hitam yaitu sebagai 

bahan baku dalam pembuatan yoghurt kedelai hitam.Yoghurt kedelai 

hitammerupakan hasil fermentasi sari kedelai hitam yang dibuat dengan bantuan 

bakteri asam laktat seperti Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus 

bulgaricus sebagai kultur starter (Baiduri, 2011). Kelebihan yoghurt kedelai 

hitamyaitu dapat menjadi produk minuman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

seorang vegetarian dan untuk orang penderita lactoseintolerant  yang tidak 

mengkonsumsi produk susu berbasis hewani. 

Jumlah inokulum dan suhu yang digunakan dalam proses pembuatan 

yoghurt kedelai hitam sangat penting, hal ini karena dapat mempengaruhi 

kualitas serta tekstur dari yoghurt kedelai hitamyang dihasilkan.  

Melalui kombinasi variasi konsentrasi inokulum dan suhu diharapkan dapat 

menghasilkan produk yoghurt kedelai hitam dengan kualitas yang baik dan tinggi 

antioksidan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh jumlah inokulum terhadap kualitas yoghurt kedelai 

hitam? 

2. Bagaimana pengaruh suhu inkubasi terhadap kadar antioksidan yoghurt 

kedelai hitam? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh jumlah inokulum terhadap kualitas yoghurt kedelai 

hitam. 

2. Mengetahui pengaruh suhu inkubasi terhadap kadar antioksidan yoghurt 

kedelai hitam. 

 

1.4 Manfaat 

1. Dapat memberikan informasi dalam meningkatkan kualitas yoghurt 

kedelai hitamyang mengandung antioksidan dan baik untuk kesehatan.  

2. Dapat menambah nilai ekonomis dan meningkatkan pemanfaatan kedelai 

hitam lokal. 
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1.5 Hipotesa 

Diduga jumlah inokulum dan suhu yang tepat dapat memenigkatkan 

kadar antioksidan dan kualitas yoghurt kedelai hitam. 

 

 



 

4 
 

II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1Yoghurt 

 

 Kata yoghurt berasal dari turki yang disebut jagurt yang memiliki arti susu 

asam. Definisiyoghurt menurut Codex Alimentarius(1975) dalam Haryan(2001), 

yoghurt adalah sejenis produk olahan susu terkoagulasi yang diperoleh dari 

fermentasi asam laktat tertentu melalui aktivitas Lactobacillus delbrueckii var. 

bulgaricus dan Streptococcus salivarius var. thermophilus, dimana 

mikroorganisme dalam produk akhir harus hidup aktif dan berlimpah. Yoghurt 

merupakan produk susu fermentasi yang berbentuk cair, kental sampai semi 

padat. Kedua bakteri tersebut akan menguraikan laktosa (gula susu) menjadi 

asam laktat dan berbagai komponen aroma dan citarasa khas karena 

mengandung komponen flavor seperti diasetil, asetaldehid dan karbondioksida. 

Kandungan asam yang terdapat di dalam yoghurt cukup tinggi, sedikit bahkan 

tidak mengandung alkohol, dengan memiliki tekstur semi padat, kompak serta 

memiliki rasa asam yang segar (Wahyudi dan Samsundari, 2008). 

Menurut Fox(1997), Lactobacillus delbrueckii var. bulgaricus dan 

Streptococcus salivarius var. thermophiles terdapat pada yoghurt, keunggulan 

yoghurt bila dilihat dari sisi kesehatan yakni dengan adanya bakteri tersebut 

mampu untuk memproduksi enzim β-galaktosidase yang berguna untuk 

membantu mencerna laktosa di dalam usus. Selain itu yoghurt juga rendah 

lemak dan banyak mengandung vitamin B12, protein, mineral yang mudah 

dicerna. Yoghurt yang baik memiliki karakteristik total asam laktat sekitar 0,85 – 

0,95%, dengan derajat keasaman (pH) 4,5. Berikut adalah syarat mutu yoghurt 

berdasarkan SNI 01-2981-1992 pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Syarat Mutu Yoghurt Berdasarkan SNI 01-2891-1992 

Karakteristik Uji Spesifikasi 

Keadaan 

 Penampakan 

 Bau 

 Rasa 

 Konsistensi 
Lemak (b/b%) 
Bahan kering tanpa lemak (b/b%) 
Protein (b/b%) 
Abu 
Jumlah asam (sebagai asam laktat) (b/b%) 
pH 
Cemaran logam 

 Timbal (Pb) (mg/kg) 

 Tembaga (Cu) (mg/kg) 

 Seng (Zn) (mg/kg) 

 Timah (Sn) (mg/kg) 

 Raksa (Hg) (mg/kg) 

 Arsen (As) (mg/kg) 
Cemaran mikroba 

 Bakteri koliform (APM/g) 

 E.coli (APM/g) 

 Salmonela 

 
Cairan kental sampai semi padat 
Normal/khas 
Asam/khas 
Homogen 
Maksimal 3,8 
Maksimal 8,2 
Minimal 3,5 
Maksimal 1,0 
0,5-0,2 
4,5 
Maksimal 0,3 
Maksimal 20 
Maksimal 40 
Maksimal 40 
Maksimal 0,03 
Maksimal 0,1 
 
Maksimal 10 
Kurang dari 3 
Negatif/100gr 

Sumber : BSN (1992)  

 
Menurut Fellows (1992), umur simpan yoghurt dapat diperpanjang 

dengan cara : 

a. Pasteurisasi pada susu segar untuk membunuh mikroorganisme yang 

mengkontaminasi dan menginaktivasi enzim. 

b. Peningkatan asam terjadi karena produksi asam lakat dari laktosa, hal 

ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. 

c. Penyimpanan pada suhu rendah untuk menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. 

 

2.2Soyghurt  

 

Soyghurt merupakan produk fermentasi dari susu kedelai yang dibuat 

dengan bantuan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobaccillus 

bulgaricus yang umum dipakai dapam proses pembuatan yogurt. Dalam 

penelitian ini, jenis mikroorganisme yang digunakan tidak hanya menggunakan 

BAL Lactobacillus delbrueckii var. bulgaricus dan Streptococcus salivarius var. 

thermophiles namun juga menggunakan jenis Bifidobacterium dan Lactobacillus 

acidophilus  yang juga merupakan bakteri probiotik. Soyghurt adalah produk 

pangan hasil fermentasi susu kedelai. Susu kedelai mengandung off-flavour yang 
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kurang disukai yang sering disebut langu kedelai (beany flavour). Fermentasi 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan dan telah terbukti dapat 

meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki akseptabilitas susu kedelai. Selain itu 

soyghurt juga mempunyai beberapa manfaat yang ditimbulkan oleh proses 

fermentasi bakteri asam laktat, yaitu menyeimbangkan sistem pencernaan, 

menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker, dan mengatasi infeksi jamur 

dan bakteri (Hendriani, 2009).  

Selain berbahan dasar susu sapi yoghurt juga dapat diproduksi dari 

bahan nabati. Susu nabati yang biasa digunakan yakni berasal dari kacang-

kacangan yang dilakukan beberapa tahapan proses sehingga didapatkan sari. 

Jenis kacang yang dapat digunakan dalam pembuatan yoghurt nabati yaitu 

kacang kedelai, kecipir, almond, dan kacang tanah (Haryan, 2001).  

Susu yang berasal dari sari kacang kedelai memiliki nilai gizi yang cukup 

tinggi, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi untuk orang-

orang yang menderita lactose intolerant. Namun, pemanfaatan produk olahan 

dari kedelai itu sendiri masih terbatas, dimana produk yang dihasilkan memiliki 

citarasa yang kurang disenangi oleh masyarakat karena memiliki bau langu. 

Keterbatasan yang dimiliki oleh kedelai tersebut dapat dikurangi melalui proses 

fementasi sari kedelai untuk dijadikan yoghurt atau biasa dikenal dengan sebutan 

soyghurt. 

Bakteri asam laktat (BAL) dalam soyghurt akan menghasilkan suatu 

senyawa yang akan melawan infeksi mikroba patogen dalam tubuh, seperti 

infeksi karena jamur Candida albicans dan bakteri Helicobacter pylori. Senyawa 

ini adalah senyawa dengan bobot molekul rendah baik berupa protein atau 

peptida pendek yang memiliki aktivitas menghambat atau membunuh mikroba 

(antimikroba) (Marshal, 2003). 

Dalam pembuatan soyghurt, penambahan karbohidrat lain sebagai 

sumber gula seperti laktosa dan sukrosa merupakan hal yang sangat perlu 

diperhatikan karena terdapatnya perbedaan jenis karbohidrat pada sari kedelai 

yang sebagian besar terdiri dari golongan oligosakarida dan polisakarida bukan 

laktosa seperti yang terdapat pada susu sapi (Koswara, 1995). Penambahan 

gula pada pembuatan soyghurt akan berpengaruh pada karakteristik produk yang 

akan dihasilkan. Soyghurt yang tidak dilakukan penambahan gula akan memiliki 

kualitas yang kurang baik, dimana ditandai dengan masih tingginya nilai pH dan 

tidak terjadi proses penggumpalan protein (Yusmarini et al, 1998). 
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Sumber gula yang dapat ditambahkan adalah sukrosa, laktosa, glukosa 

atau fruktosa. Jenis gula yang berbeda akan menghasilkan asam-asam organik 

yang berbeda yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perbedaan 

kualitas soygurt yang dihasilkan. Hasil metabolisme karbohidrat berupa asam-

asam organik akan akan mempengaruhi citarasa dan ikut menentukan kualitas 

yoghurt (Rahman dkk, 1992). 

 

2.3 Bahan yang Dibutuhkan dalam Pembuatan Black Soyghurt 

2.3.1 Kedelai Hitam 

 

Tanaman kedelai hitam termasuk famili Leguminosae, subfamili 

Papilonidae. Kedelai hitam ini merupakan tanaman yang berasal dari cina, 

yang kemudian dilakukan pengembangan dibeberapa negara di Amerika 

dan Asia. Penamaan kedelai hitam di Indonesia berpusat di Jawa, 

Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan juga bali. Kedelai hitam terdapat 

beberapa varietas, diantaranya Otau, No. 27, Merapi, Cikurai, Mallika, dan 

Detam 1 serta Detam 2 (Balitkabi, 2008). 

Menurut Xu dan Chang(2007), kedelai hitam memiliki kandungan 

fenolik, tanin, antosianin dan isoflafon serta aktivitas antioksidan lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan kedelai kuning. Kandungan flavonoidnya 6 kali 

lebih banyak dibandingkan dengan kedelai kuning dan aktivitas antioksidan 

15 kali lebih tinggi. Sedangkan menurut Astadi et al., (2009), pada kulit 

kedelai hitam Mallika terdapat kandungan antosianin sebanyak 1,36 g/100 

g dan senyawa fenolik 6,46 g/100 g. 

 

Tabel 2.2 Kandungan Kimia Kedelai Hitam 
 

Sumber : Sedikin Somaatmadja(1985) dalam Mayasari(2010) 

 

Kedelai hitam di Indonesia kurang begitu populer bila 

dibandingkan dengan kedelai kuning. Jenis kedelai hitam yang beredar di 

Indonesia cukup banyak diantaranya Otau, No. 27, Merapi, Cikurai, Mallika, 

dan Detam 1 serta Detam 2. Penggunaan kedelai hitam sebagai makanan 

Zat gizi Julmah (g/100g) 

Air 12,3 
Protein 33,3 
Lemak 15,0 

Karbohidrat 35,4 
Mineral 4,0 
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olahan dirasa masih kurang. Salah satu makanan olahan yang berbahan 

baku kedelai hitam yaitu produk kecap, padahal kedelai hitam dapat 

dimanfaatkan sebagai tahu ataupun tempe, namun warna dari produk akan 

menjadi abu-abu sehingga tak jarang bila produk olahan dari kedelai hitam 

malah dihindari. Contoh gambar kedelai hitam dapat dilihat pada Gambar 

2.1 

 

 

Gambar 2.1 Kedelai Hitam (Dokumen pribadi, 2016) 

 

 Pada penelitian ini, jenis kedelai yang digunakan yaitu kedelai jenis 

Malika, kedelai ini ketersediaannya cukup melimpah sehingga mudah untuk 

mendapatkannya. Mallika merupakan kedelai yang ukurannya tidak terlalu 

besar dan memiliki kandungan protein sebesar 37% berat kering dengan 

bobot biji 9,5 gram/100 biji. Mallika ini berpotensi hasil hingga 2,9 ton/ha 

(Balitkabi, 2008). Hal inilah yang mendasari pemanfaatan kedelai hitam jenis 

Mallika sebagai bahan baku pembuatan yoghurt kedelai hitam. 

Kandungan senyawa bioaktif dalam kedelai hitam adalah sebagai berikut:  

1. Oligosakarida   

Kedelai hitam  mengandung rafinosa dan stakiosa yang merupakan 

komponen gula yang tidak dapat dicerna sehingga dapat menyebabkan 

kembung dan rasa tak nyaman di perut. Tetapi kemudian ada beberapa 

penelitian yang menunjukan bahwa oligosakarida dapat berperan sebagai 

prebiotik. Kandungan stakiosa pada kacang kedelai hitam yaitu 37,2 mg/mL 

dan kandungan rafinosa yaitu 8,7 mg/mL (Feng, et al., 2008). 

2. Isoflavon  

Kedelai hitam terdapat lima jenis isoflavon, yaitu daidizin (25 mg/100 g), 

daidezein (92 g/100gr), genesitin (22 mg/100 g), genistein (51 mg/100 g), 

dan glysitin (16 mg/100 g) (Intan, 2011). 
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3. Antosianin  

Dalam kacang kedelai hitam terdapat tiga macam anthosianin yaitu 

delphinidin-3-glukosida 0–3,71 mg/mL, cyanidin-3-glukosida 0,94 –15,98 

mg/mL, dan petunidin-3-glukosida 0–1,41 mg/mL. Total kandungan 

anthosianin dalam kacang kedelai hitam (Adie, 2013). 

4. Saponin  

Kandungan saponin kedelai hitam sebesar 310 mg/100 g. Saponin 

menghambat pencernaan protein dikarenakan adanya susunan saponin 

protein kompleks (Feng, et al., 2008). 

5. Serat Pangan  

Kandungan serat dalam kedelai hitam juga sangat tinggi. Serat kasarnya 

sekitar 4% dan bermanfaat untuk membantu sistem pencernaan tubuh, 

sehingga  dapat mengurangi waktu transit zat-zat racun yang tidak 

dibutuhkan tubuh. Di dalam kedelai hitam terdapat serat yang larut, dimana 

serat yang larut itu akan menyerap air membentuk sebuah gel yang akan 

memperlambat metabolisme karbohidrat pada kedelai. Kedelai hitam juga 

mengandung serat tidak larut yang berguna untuk mengontrol kepadatan 

feses dan mencegah sembelit (Potter, et al., 1993). 

 

2.3.2 Susu Skim 

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal setelah krim diambil 

sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan dari 

susu kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim dapat 

digunakan sebagai susu untuk diet, karena susu skim mengandung 55% dari 

seluruh energi yang ada pada susu, dan susu skim juga digunakan dalam 

pembuatan keju rendah lemak dan soyghurt. Tabel 2.3 menunjukkannilai gizi 

yang terkandung didalam susu skim(susu tanpa lemak). 
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Tabel 2.3 Nilai Gizi Susu Skim 

Nilai Gizi Jumlah 

Kalori (cal) 36 
Protein (g) 3,5 
Lemak (g) 0,1 

Karbohidrat (g) 5,1 
Kalsium (mg) 123 
Fosfor (mg) 97 
Besi (mg) 0,1 

Vitamin B1 (mg) 0,04 
Vitamin C (mg) 1 

Air (g) 90,5 
b.d.d (%) 100 

Sumber: Depkes RI dalam Indriaty(2013) 
 

Susu skim tidak sama dengan susu berkadar lemak rendah, karena 

kadar lemak pada susu skim tidak boleh lebih dari 0,5%. Susu skim harus 

memiliki padatan minimal 8,25%, lemak kurang dari 0,5%, vitamin A 2000 IU, 

dan vitamin D 400 IU, laktosa minimal 5,1% dan mineral-mineral 0,70%. 

Beberapa keuntungan menggunakan susu skim dalam produk makanan 

yaitu mudah dicerna dan dapat dicampur dengan makanan padat atau semi 

padat, mengandung nilai gizi tinggi, protein susu mengandung asam amino 

esensial, susu skim dapat disimpan lebih lama dari whole milk karena 

kandugan lemaknya yang sangat rendah (Yildiz, 2010). 

Menurut Gulo(2006), soyghurt memiliki tekstur yang lebih encer dari 

susu sapi biasa, maka penambahan susu skim bertujuan untuk memperbaiki 

konsentrasi dan viskositas produk. Penambahan susu skim dapat digunakan 

sebagai sumber gula lain (laktosa) sebagai sumber energi sekaligus sebagai 

substrat untuk fermentasi soyghurt (Yildiz, 2010). Menurut Suprihatin (2010), 

penambahan susu skim berpengaruh terhadap kenaikan nilai pH produk 

soyghurt. Hal ini karena adanya aktivitas enzim proteolitik yang memecah 

protein menjadi asam amino, sehingga jumlah total nitrogen yang terlarut 

akan meningkat. Dengan adanya peningkatan nitrogen terlarut, maka pH 

produk juga akan mengalami peningkatan. 

 

2.3.3 Gula 

 

Menurut Darwin(2013), gula adalah suatu karbohidrat sederhana 

karena dapat larut di dalam air dan dapat langsung diserap oleh tubuh untuk 

diubah menjadi energi. Gula merupakan salah satu pemanis yang biasa 

digunakan pada produk makanan maupun minuman, selain sebagaipemanis, 
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gula juga digunakan sebagai stabilizer dan pengawet. Pada industri gula 

yang sering digunakan aitu sukrosa. Sukrosa merupakan oligosakarida yang 

mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan dan banyak 

terdapat pada tebu, bit, siwalan dan kelapa kopyor. Sukrosa sangat mudah 

larut dalam air, mudah terhidrolisis oleh asam, berasa manis dan mempunyai 

titik leleh 600C. Pada pembuatan produk makanan berfungsi sebagai 

pemberi rasa manis dan juga sebagai pengawet, dimana penambahan 

sukrosa dalam konsentrasi tinggi dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme dan dapat menurunkan aktifitas air dari bahan pangan.  

 

Tabel 2.4 Syarat Mutu Gula Pasir 

No. Parameter Uji Satuan Persyaratan 

GKP GKM 

1 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 
 
7 

Warna 

 Warna kristal 

 Warna larutan (ICUMSA) 
Besar jenis butir 
Susut pengeringan (b/b) 
Polarisasi 0Z, 200C) 
Abu konduktiviti (b/b) 
Bahan tambahan pangan 

 Belerang dioksida (SO2) 
Cemaran logam 

 Timbal (Pb) 

 Tembaga (Cu) 

 Arsen (As) 

 
CT 
IU 

mm 
% 
“Z” 
% 
 

mg/kg 
 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
4,0 – 7,5 
80 – 200 
0,8 – 1,2 
Maks 0,1 
Min 99,6 

Maks 0,10 
 

Maks 30 
 

Maks 2 
Maks 2 
Maks 1 

 
7,6 – 10,0 
201 – 300 
0,8 – 1,2 
Maks 0,1 
Min 99,5 

Maks 0,15 
 

Maks 30 
 

Maks 2 
Maks 2 
Maks 1 

Sumber : SNI 3140-3-2010 
 

 Gula juga merupakan sumber energi yang baik untuk mikroorganisme. 

Semakin besar jumlah gula ditambahkan maka substrat yang tersedia bagi 

mikroba semakin banyak dan pertumbuhannya semakin banyak dan cepat 

sehingga aktivitas mendegradasi laktosa dan bahan organik lainnya menjadi 

asam organik semakin tinggi pula (Nofrianti dkk, 2013). Penambahan jumlah gula 

dalam proses fermentasi akan mempengaruhi jumlah asam laktat dan flavor yang 

terbentuk pada yoghurt (Rahman et al., 1992).  

 

2.3.4 Air 

Air adalah zat cair yang tidak memiliki warna, rasa, dan bau. Air terdiri 

dari hidrogen dan oksigen, yang biasa diberi nama kimiawi sebagai H2O. Air 

merupakan larutan yang memiliki sifat hampir universal, sehingga biasa 

digunakan sebagai pelarut (MENKES, 2010). Air berfungsi sebagai bahan yang 
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dapat menghasilkan berbagai senyawa yang ada didalam bahan makanan. 

Untuk beberapa bahan juga dapat berfungsi sebagai pelarut(Winarno, 2002).  

Bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan soyghurt  yaitu sari 

kedelai yang mana dalam proses pembuatan sari kedelai menggunakan 

perbandingan komposisi air dengan kedelai. Sari kedelai memiliki sifat yang erat 

kaitannya dengan tinggi rendahnya penggunaan air. Kandungan protein dalam 

sari kedelai dipengaruhi oleh jenis dan jumlah air yang digunakan untuk 

mengekstrak bahan pada pembuatan susu nabati(Astawan, 2009). 

 

2.4Starter Soyghurt 

 

 Starter adalah organisme yang tidak berbahaya pada medium steril (skim 

atau susu) yang digunakan untuk memproduksi susu fermentasi atau keju, 

dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh industri susu dan berbagai industri 

pangan lainnya (Hardiningsing, 2005). Starter yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah biokul yang merupakan yoghurtplain komersial. Yoghurtplain adalah 

yoghurt yang memiliki rasa asam yang sangat tajam dan memiliki rasa asli dari 

yoghurt.Yoghurtplain merek Biokul memiliki 2 jenis BAL yaitu Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus(Fardiaz, 2000). 

 Starter mempunyai peran penting dalam proses fermentasi. Starter yang 

umum digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dengan suhu optimum 42-450C 

dan Streptococcus thermophilus dengan suhu optimum 38-420C. Selama proses 

pertumbuhan, terjadi simbiosis antara kedua jenis bakteri ini. Streptococcus 

thermophilus akan berkembang lebih cepat mengawali pembentukan asam laktat 

melalui fermentasi laktosa. Interaksi antara bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus adalah interaksi yang menguntungkan karena kedua 

bakteri ini saling melengkapi, dimana satu bakteri mensintesa dan membebaskan 

senyawa yang menunjangdan merangsang pertumbuhan bakteri yang lain. 

Kedua bakteri tersebut dapat menyebabkan tingkat produksi asam yang tinggi. 

Pada proses pembuatan yoghurtkedua bakteri asam laktat tersebut 

memiliki hubungan simbiosis obligat, dimana mereka saling memanfaatkan hasil 

metabolisme untuk mempengaruhi produksi asam. Pada awal pertumbuhan 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus menggunakan asam-

asam amino bebas yang terdapat dalam susu, selanjutnya aktivitas proteolitik 

Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asam amino asam amino histidin 
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dan lisin serta peptida yang dibutuhkan oleh Streptococcus thermophilus. 

Sementara itu Streptococcus thermophilus akan menghasilkan karbondioksida 

dan format yang akan merangsang pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. 

(Hidayat dkk., 2006). 

 Aktivitas enzim proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus menyebabkan 

terurainya protein susu menghasilkan asam-asam amino dan peptida-peptida 

yang akan menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Lactobacillus 

bulgaricus juga akan menguraikan lemak menghasilkan asam-asam lemak yang 

memberikan flavor khas pada produk akhir yoghurt. Bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilusmengurai laktosa (gula susu) menjadi 

asam laktat dan berbagai komponen aroma dan citarasa. Lactobacillus 

bulgaricus lebih berperan pada pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus 

thermophiluslebih berperan pada pembentukan cita rasa (Hadi dan Fardiaz, 

1990). 

  

2.4.1 Lactobacillus bulgaricus 

 

Lactobacillus bulgaricus merupakan BAL (Bakteri Asam Laktat) yang 

biasa digunakan sebagai sterter pada pembuatan yoghurt. Lactobacillus 

bulgaricus termasuk golongan gram positif, berbentuk batang, berukuran 

0,5-0,8 x 2-9µm, bakteri fakultatif anaerob, dan tidak berspora (Holt, 1994). 

Klasifikasi bakteri Lactobacillus bulgaricus menurut Fardiaz (2000),adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Prokariotik 

Divisio : Schizophyta 

Kelas : Eubacteriales 

Familia : Lactobacillaceae 

Genus : Lactobacillus 

Spesies : Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri yang pertama kali 

diidentifikasikan oleh seorang dokter asal Bulgaria bernama Stamen 

Grigorov, pada tahun 1905. Bakteri ini hidup dengan memanfaatkan laktosa 

(gula susu) dan mengeluarkan asam laktat. Asam ini sekaligus 

mengawetkan susu dan mendegradasi laktosa (gula susu) sehingga orang 



 

14 
 

yang tidak toleran terhadap susu murni dapat mengonsumsi yoghurt tanpa 

mendapat masalah kesehatan (Fardiaz, 2000). 

Lactobacillus bulgaricus tergolong bakteri mesofilik dengan suhu 

optimum mencapai 35-450C dengan kisaran pH 4-5,5. Bakteri ini tergolong 

pada bakteri homofermentatif, yang mana pada fermentasi glukosa hanya 

mampu dihasilkan asam laktat sebagai produk utamanya. Fermentasi gula 

pentosa oleh Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asam laktat dan 

asam asetat. Kelompok bakteri Lactobacillus bulgaricus memiliki enzim 

adolase, heksosa isomerase, dan sedikit fosfoketolase, sehinga jalur 

metabolisme yang dipakai oleh kelompok bakteri ini adalah jalur Embden 

Meyerhoff Parnas (EMP) yang dapat menghasilkan dua molekul asam 

pirufat. Asam pyrufat yang terbentuk dalam jalur EMP (Embden Meyerhoff 

Parnas) bertindak sebagai penerima hidrogen sehingga reduksi asam piruvat 

oleh NADH menghasilkan dua asam laktat (Fardiaz, 1992), dengan 

persamaan reaksi sebagai berikut: 

 CH3COCOOH + 2 NADH   2 CH3COHCOOH + 2 NAD 

Asam piruvat    Asam Laktat 

 

 

Gambar 2.2 Lactobacillus bulgaricus (Anonimus, 2016) 

 

Adanya asam laktat pada produk akan meningkatkan derajat 

keasaman air susu hingga mencapai titik isoelektrik protein. Pada titik 

isoelektrik inilah terjadi perubahan kelarutan (Solubility) protein menjadi tidak 

larut (insolubility). Penggunaan Lactobacillus bulgaricus yaitu menghasilkan 

enzim yang dapat menghasilkan produk selain asam laktat dari proses 

perombakan glukosa atau laktosa, aktivitas enzim proteolitiknya juga lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan BAL yang lainnya sehingga produk akhir 
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yang didapatkan akan menghasilkan asetaldehid yang akan memberikan cita 

rasa yang spesifik pada yoghurtdan nilai gizi yang lebih tinggi (Soeharsono, 

2010). 

 

2.4.2 Streptococcus thermophilus 

 

Streptococcus thermophilus adalah bakteri anaerob fakultatif gram 

positif. Bakteri ini tidak membentuk spora dan homofermentatif. S. 

thermophilus ditemukan di susu dan produk susu.  

Klasifikasi bakteri Streptococcus thermophilus menurut Ali (2009):  

Kingdom  : Bacteria  

Divisi  : Fimicutes  

Kelas  : Bacilli  

Ordo  : Lactobacillales 

Family     : Streptococcaceae 

Genus  : Streptococcus 

Spesies  : S. Salivarius 

Subspesies : S. salivarius subsp. Thermophilus 

 

 

Gambar 2.3 Streptococcus thermophilus (Anonimus, 2016) 

 

Bakteri ini ditambahkan pada susu dan menghasilkan asam laktat yang 

juga membantu mengawetkan susu. Bakteri ini memecah laktosa sehingga 

sangat membantu untuk penderita lactosa intolerant. Selama fermentasi, 

bakteri ini menghasilkan asetaldehid yang membentuk aroma pada yoghurt. 

Streptococcus thermophilus merupakan bakteri asam laktat yang dapat 

digunakan sebagai starter untuk pembuatan yoghurt. Streptococcus 
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thermophilus  berbentuk bulat dan membentuk rantai. Bakteri ini tergolong 

bakteri homofermentatif, dimana bakteri yang dalam proses fermentasinya 

menghasilkan lebih dari 85% asam laktat, dengan suhu optimum 

pertumbuhan 37-430C, serta pH optimum 6,5 yang mana bakteri ini tidak 

akan tahan pada kondisi lingkungan tinggi garam dan tidak tumbuh pada 

suhu 100C (Ali, 2009).  

Pembentukan asam laktat dari laktosa diguanakan Streptococcus 

thermophilus sebagai sumber energi dan karbon selama pertumbuhan 

bakteri sehingga menyebabkan kenaikan keasaman susu dan penurunan 

pH. Asam laktat yang tinggi ini akan dapat mencegah pertumbuhan bakteri 

pembusuk seperti Clostridium dan Staphylococcus (Surono, 2004). 

 

2.5 Bahan Penstabil 

 

Bahan penstabil adalah bahan yang digunakan untuk menstabilkan, 

mengentalkan atau memekatkan makanan yang mencampurkan air dengan air 

untuk mendapatkan kekentalan tertentu. Dilakukannya penambahan penstabil 

bertujuan untuk menyatukan antara lemak susu dengan air agar lidak terjadi 

pemisahan. Bahan penstabil dapat berasal dari bahan nabati ataupun hewani. 

Penstabil berbahan nabati antara lain ekstrak rumput laut, gum biji, gum pohon, 

gum xantan, CMC dan lain-lain.  

Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan yoghurt adalah daya 

penerimaan konsumen dan kualitas yoghurt yang baik dengan viskositas yang 

tidak terlalu kental maupun encer, dan memiliki tekstur yang halus (Ginting dan 

Pasaribu, 2005). Dalam pembuatan yoghurt kedelai hitam yang menjadi kendala 

yaitu terjadinya ketidak slabilan tekstur yang mengakibatkan viskositas yoghurt 

menjadi rendah. Tujuan penambahan penstabil pada pembuatan yoghurt yaitu 

untuk meningkatkan dan mempertahankan sifat karakteristik dari yoghurt 

(Surahman, 2005). Bahan penstabil yang digunakan pada penelitian ini adalah 

CMC (Carboxy Methyl Cellulose). 

 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) merupakan turunan dari selulosa 

dengan perlakuan alkali dan asam monochloro acetic atau garam sodium. CMC 

(Carboxy Methyl Cellulose)digunakan dalam bentuk garam natrium sebagai 

pemberi bentuk, konsentrasi, dan tekstur. CMC juga berperan sebagai pengikat 

air, pengental, stabilisator emulsi, memberikan kemampuan suspensi yang baik 
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(Alam et all, 2009). CMC (Carboxy Methyl Cellulose) ini merupakan bahan 

pengental yang larut di dalam air, anionik yang mampu mencegah terjadinya 

pengendapan protein pada titik isoelektrik dan meningkatkan viskositas produk 

pangan, hal ini disebabkan karena bergabungnya gugus karboksil dari 

CMC(Carboxy Methyl Cellulose)  dengan gugus muatan positif dari protein.  

CMC(Carboxy Methyl Cellulose)  dapat larut di dalam air dingin maupun 

air panas dan menghasilkan larutan yang jernih, tanpa warna dengan aroma 

netral atau tidak beraroma (Murray, 2000). CMC(Carboxy Methyl Cellulose)  

bersifat higroskopis sehingga dapat menyerap air dari udara jumlah air yang 

dapat diabsorpsi tergantung dari kadar air, kelembaban relatif, suhu da derajat 

substitusi. CMC (Carboxy Methyl Cellulose) dengan derajat substitusi lebih tinggi 

akan lebih efektif dalam mengikat air (FAO, 2011). CMC mempunyai kemampuan 

mengikat air, sehingga air tidak bisa masuk ataupun keluar dari bahan. CMC 

(Carboxy Methyl Cellulose) relatif stabil pada rentang pH 2-10 dan akan 

mengendap pada pH kurang dari 3 (Witono dkk, 2004). 

 

Gambar 2.4 Struktur Molekul CMC (Carboxy Methyl Cellulose) (Aquaion, 2000). 

 

Murray (2000), menyatakan bahwa jenis CMC(Carboxy Methyl Cellulose)  

dibedakan berdasarkan viskositas, ukuran partikel dan derajat substitusi untuk 

beberapa larutan tertentu. Pelarut yang digunakan untuk CMC(Carboxy Methyl 

Cellulose)  yakni air, baik air panas maupun air dingin. Larutan CMC(Carboxy 

Methyl Cellulose)  sebaiknya dilakukan pencampuran dengan bahan lain seperti 

gula sebelum dilarutkan dalam air sehingga akan lebih mudah untuk terlarut 

dalam air.  

Digunakan CMC(Carboxy Methyl Cellulose)  dalam produk pangan 

karena CMC (Carboxy Methyl Cellulose) memiliki kemampuan dalam mengikat 

air pada bahan pangan sehingga dapat mencegah terjadinya sineresis. 
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Mekanisme CMC (Carboxy Methyl Cellulose) dalam memerangkap air yaitu 

CMC(Carboxy Methyl Cellulose)  terdispersi didalam air, butiran-butiran 

CMC(Carboxy Methyl Cellulose)  yang bersifat hidrofilik akan menyerap air dan 

membengkak, dimana air yang sebelumnya berada bebas bergerak akan terikat 

pada granula sehingga air tidak dapat bergerak bebas dan akan terjadi 

peningkatan viskositas. Viskositas CMC (Carboxy Methyl Cellulose) dapat 

bertahan pada kisaran pH 4-9 sehingga didapatkan kestabilan yang maksimal. 

CMC (Carboxy Methyl Cellulose) akan mengalami pengendapan bila berada 

pada pH dibawah 4, dan akan terjadi penurunan viskositas bila berada pada pH 

diatas 10 (Fennema et al., 1996). 

 

2.6 Fermentasi Black Soyghurt 

 

 Black soyghurt merupakan yoghurt nabati yang berbahan baku kedelai 

hitam. Fermentasi adalah suatu aktivitas mikroorganisme terhadap senyawa 

molekul organik kompleks seperti protein, karbohidrat dan lemak mengubah 

senyawa-senyawa tersebut menjadi molekul-molekul yang leih sederhana, 

mudah larut dn kecernaanya menjadi meningkat (Hadiwiyoto, 1994). Fermentasi 

atau pemeraman bertujuan untuk memberikan kondisi yang sesuai dengan 

kondisi pertumbuhan bakteri. Pada prinsipnya, fermentasi soyghurt adalah sama 

dengan fermentasi yoghurt dimana dilakuka penambahan kultur starter yang 

merupakan campuran BAL (Bakteri Asam Laktat) yaitu Lactobacillus bulgaricus 

dan Sreptococcus thermophillus pada susu yang telah mengalami proses 

pemanasan. Pemanasan ini bertujuan untuk membunuh mikroba pencemar, 

menurunkan potensi redoks larutan, memberikan kondisi yang meguntungkan 

untuk perkembangan starter dan menyebabkan denaturasi kasein sehigga 

memberikan konsistensi lebih baik dan seragam pada produk akhir (Buckle et al., 

1987). 

 Inkubasi yoghurt dilakukan pada suhu 300C selama ± 24 jam. Jika suhu 

inkubasi lebih tingi, misalnya 430C maka waktu inkubasi hanya 3 jam saja. 

Fermentasi dinyatakan selesai jika keasamaan susu sudah mencapai 0,85 - 

0,95% atau pH 4 - 4,5. Asam laktat, asetaldehida, diasetil, asam asetat, dan 

senyawa-senyawa yang mudah menguap, dihasilkan oleh bakteri starter selama 

masa fermentasi. Senyawa-senyawa tersebut akan memberikan cita rasa 
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spesifik pada soyghurt (Hadiwiyoto, 1994). Berikut merupakan reaksi fermentasi 

asam laktat: 

 Reaksi: C6H12O6  2C2H5OCOOH + Energi 

           enzim 

 Proses: 

1. Glukosa         asam piruvat (proses glukolisis) 

enzim 

C6H12O6  2C2H5OCOOH + Energi 

  enzim 

2. Dehidrogenasi asam piruvat akan terbentuk asam laktat 

2C2H3OCOOH + 2NADH2   2C2H5OCOOH + 2NAD 

       piruvat 

   dehirogenase 

 

Energi yang terbentuk dari glikolisis hingga terbentuk asam laktat: 

8 ATP – 2NADH2 = 8 – 2 (3 ATO) = 2 ATP (Poedjiadi, 2006). 

 

 Menurut Spreer (1998), fermentasi terjadi dalam dua tahap. Tahap 

pertama disebut prefermentatif yaitu diawali dengan fermentasi asam laktat 

melalui hidrolisis laktosa secara enzimatis menjadi glukosa dan galaktosa. 

Glukosa didekomposisi melalui beberapa tahap menjadi asam laktat. Galaktosa 

tidak digunakan selama glukosa dan laktosa masih tersedia untuk proses 

fermentasi. Oleh karena itu, residu galaktosa dan laktosa terdapat pada soyghurt. 

Tahap kedua disebut fermentasi utama, dimana terjadinya proses penurunan pH 

hingga kurang dari 5, terjadi pembentukan gel asam secara bertahap dan 

pencapaian titik isoelektrik pH 4,6. Selama pengasaman dan pembentukan gel 

terbentuk flavor pada soyghurt. 

 Selama proses fermentasi Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri 

yang lebih dominan memecah gula sederhana untuk dijadikan sumber energinya 

karena hanya diperlukan satu jenis enzim sedangkan untuk metabolisir 

polisakarida dibutuhkan dua atau lebih enzim (Murti, 2010). Dwidjoeseputra 

(2005) menyatakan bahwa enzim yang memecah polisakarida terdiri dari amilase 

(enzim yang meguraikan amilum menjadi maltosa), maltase (enzim yang 

menguraikan maltosa menjadi glukosa), sekrase (enzim yang memecah sukrosa 

menjadi glukosa dan fruktosa), laktase (enzim yang memecah laktosa menjadi 



 

20 
 

glukosa dan galaktosa). Glukosa hasil pemecahan laktosa dan sukrosa oleh 

enzim selanjutnya akan dimetabolisme oleh BAL (Bakteri Asam Laktat) melalui 

proses glikolisis yang akan menghasilkan asam laktat. Proses glikolisis tidak 

hanya melibatkan glukosa saja, tetapi juga monosakarida lain, misalnya fruktosa, 

galatosa dan manosa (Poedjiadi dan Supriyanti, 2006). 

 Fermentasi asam laktat terbagi menjadi dua jenis, yaitu homofermentatif 

(sebagian besar hasil akhir merupakan asam laktat) dan heterofermentatif (hasil 

akhir berupa asam laktat, asam asetat, etanol dan CO2). Secara garis besar, 

keduanya memiliki kesamaan dalam mekanisme pembentukan asam laktat, yaitu 

piruvat akan diubah menjadi laktat (asam laktat) dan diikuti dengan proses 

trensfer elektron dari NADH menjadi NAD+. Pola fermentasi ini dapat dibedakan 

dengan mengetahui keberadaan enzim-enzim yang berperan di dalam jalur 

metabolisme glikolisis (Nisa dkk, 2008). 

 Perbedaan kedua kelompok bakteri ini didasarkan juga pada kemampuan 

BAL (Bakteri Asam Laktat) dalam menghasilkan enzim fruktosa difosfat aldolase. 

BAL(Bakteri Asam Laktat) homofermentatif mampu menghasilkan enzim fruktosa 

difosfat aldolase, sedangkan BAL (Bakteri Asam Laktat) heterofermentatif 

mampu menghasilkan glukosa 6 fosfat dehidrogenase dan 6 fosfat 

glukonatdehidrogenase sehingga mempunyai jalur pembentukan asam laktat 

yang berbeda (Fuller, 1992). 

 Pada heterofermentatif tidak ada aldolase dan heksosa isomerase tetapi 

menggunakan enzim fosfoketolase dan menghasilkan CO2. Metabolisme 

heterofermentatif dengan menggunakan heksosa (golongan karbohidrat yang 

terdiri dari 6 atom karbon) akan melalui jalur heksosa monofosfat atau pentosa 

fosfat. Sedangkan homofermentatif melibatkan aldolase dan heksosa aldolase 

namun tidak memiliki fosfoketolase serta hanya sedikit atau bahkan sama sekali 

tidak menghasilkan CO2. Jalur metabolisme yang digunakan oleh 

homofermentatif adalah lintasan Embden Meyerhof Parnas. 

 Menurut Chandan et al., (2006), selama fermentasi terjadi pula hidrolisis 

protein yang dapat diketahui dengan pembebasan gugus –NH2. Loones (1989) 

dalam Chandan et al., (2006) melaporkan bahwa jumlah gugus amino bebas 

bertambah dua kali lipat dalam soyghurt yang difermentasi selama 24 jam. 

Adams dan Nout (2001) menambahkan bahwa dengan fermentasi diperoleh juga 

manfaat nutritive. Beberapa proses fermentasi dapat meningkatkan pencernaan 

karbohidrat dengan terdegradasinya oligosakarida dan serat pangan. Fermentasi 
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juga menyediakan pH yang optimum untuk aktifitas fitas serta degradasi fitat. 

Selain itu beberapa strain BAL (Bakteri Asam Laktat)juga mampu mendegradasi 

asam fitat. Penurunan kadar asam fitat tak hanya karena aktifitas fitase tetapi 

juga karena pengendapan asam fitat bersama protein sebagai akibat penurunan 

pH selama proses fermentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

fermentasi menurut Winarno (2004) yaitu: 

a. Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan sangat penting untuk diperhatikan, dimana 

kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan sel dan pembentukan 

produk. Kondisi lingkungan dari fermentasi untuk pembuatan yoghurt 

baruslah bersifat asam, karena bakteri Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus tersebut dalam kondisi dan susunan asam. pH 

pada fermentasi pembuatan yoghurt adalah 4,5 – 5 dimana produk yang 

dihasilkan akan memiliki sifat asam. 

b. Suhu 

Suhu fermentasi pada pembuatan yogurt yakni pada suhu 37 – 

450C, dan setelah terbentuk endapan segera dimasukkan ke dalam 

lemari pendingin yang kira-kira suhunya mencapai 40C, hal ini agar 

perkembangan bakteri menjadi terhambat. 

c. Tingkat agitasi 

Dilakukan agitasi ini bertujuan untuk menyedikan O2 untuk 

kebutuhan metabolisme mikroba (aerasi) dan untuk membuat campuran 

menjadi homogen. 

d. Konsentrasi oksigen terlarut 

Konsentrasi oksigen terlarut juga harus diperhatikan dan 

dipertahankan dalam proses fermentasi agar selama proses fermentasi 

berlangsung konsentrasi oksigen menjadi konstan. 

e. Nutrisi 

Nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Sterptococcus thrmophilus meliputi karbohidrat (gula) khusus laktosa, 

sumber karbon dan sumber nitrogen. 

f. Kontaminasi Mikroba 

Cemaran mikroba berupa bakteri patogen dapat menganggu atau 

menghambat proses fermentasi. Oksigen terlarut sangat dibutuhkan 

dalam fermentasi pembuatan yoghurt, kerena tanpa adanya oksigen 
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bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus akan 

mati, yang nantinya akan menyebabkan proses fermentasi tidak berjalan 

dengan sempurna.  

 

Glukosa 

 

 

Fruktosa 1,6-phospat    Glukosa 6-phospat 

     

6-phospat glukonat 

     

Xelulosa 5-phospat + CO2 

 

Fosfoketolase 

 

Triosa 3-phospat   Triosa 3-phospat + Asetil phospat 

 

     ADP        ADP 

 

     ATP        ATP 

 

Piruvat               Piruvat 

 

Laktat     Laktat  Asetat (etanol) 

 

Glikolisis           Jalur 6-phospat 

           Jalur fosfoketolase 

   ( a )             ( b ) 

 

Gambar 2.5(a) Jalur Homofermentasi dan (b) Heterofermentasi (Adams dan 

Nout, 2001) 

2.7 Aktivitas Antioksidan 

 

 Antioksidan adalah substansi yang mampu menetralkan radikal bebas 

dengan cara mengorbankan dirinya agar teroksidasi. Radikal bebas merupakan 
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atom atau gugus atom yang memiliki satu atau lebih elektron tak berpasangan 

yang dapat menyebabkan radikal bebas yang bersifat sangat reaktif dan dapat 

bereaksi dengan protein, lipida, karbohidrat dan DNA. Radikal bebas akan 

mengambil elekron dari molekul stabil terdekat sehigga mengakibatkan 

munculnya reaksi berantai pembentukan radikal bebas. Radikal bebas dapat 

bersumber dari polutan, makanan, dan minuman, radiasi, pestisida serta hasil 

proses oksidasi dalam tubuh. Kelebihan radikal bebas dalam tubuh dapat 

memicu timbulnya berbagai macam gangguan kesehatan degeneratif, seperti 

kanker dan penyakit jantung (Xu, 2007). 

 Antioksidan adalah senyawa-senyawa yang mampu menghilangkan, 

membersihkan, menahan pembentukan ataupun memadukan efek spesies 

oksigen reaktif. Penggunaan senyawa antioksidan juga anti radikal saat ini 

semakin meluas seiring dengan semakin besarnya pemahaman masyarakat 

tentang peranannya dalam menghambat penyakit degeneratif seperti penyakit 

jantung, arteriosclerosis, kanker, serta gejala penuaan. Masalah-masalah ini 

berkaitan dengan kemampuan antioksidan untuk bekerja sebagai inhibitor 

(penghambat) reaksi oksidasi oleh radikal bebas reaktif yang menjadi salah satu 

pencetus penyakit-penyakit di atas (Tahir dkk., 2003). 

 Fungsi utama antioksidan yaitu digunakan sebagai upaya memperkecil 

terjadinya proses oksidasi lemak dan minyak, memperkecil terjadinya proses 

kerusakan dalam makanan, memperpanjang masa simpan, meningkatkan 

stabilitas lemak yang terkandung dalam makanan serta mencegah hilangnya 

kualitas sensori dan nutrisi. Lipid peroksida merupakan salah satu faktor yang 

cukup berperan dalam kerusakan selama dalam penyimpanan dan pengolahan 

makanan (Hernani dan Raharjo, 2005). Antioksidan tidak hanya digunakan dalam 

industri farmasi, tetapi juga digunakan secara luas dalam industri makanan, 

industri petroleum, industri karet dan sebagainya (Tahir dkk., 2003). 

 Antioksidan dalam bahan makanan dapat berasal dari kelompok yang 

terdiri atas satu atau lebih komponen pangan, substansi yang dibentuk dari 

reaksi selama pengolahan atau dari bahan tambahan yang khusus diisolasi dari 

sumber-sumber alami dan ditambahkan ke dalam bahan makanan. Adanya 

antioksidan alami maupun sintesis dapat menghambat oksidasi lipid, mencegah 

kerusakan, perubahan dan degradasi komponen organik dalam bahan makanan 

sehingga dapat memperpanjang umur simpan (Rohdiana, 2001).  
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 Antioksidan mempunyai peran yang berbeda dalam sistem pangan dan 

biologis. Antioksidan berperan untuk menghambat proses oksidasi lemak atau 

minyak sehingga mempunyai fungsi sebagai pengawet. Sedangkan dalam sistem 

biologis, antioksidan berperan menangkal radikal bebas dalam tubuh sehingga 

dapat melawan kerusakan oksidatif. Ada dua cara dalam mendapatkan 

antioksidan, yaitu dari luar tubuh (eksogen) dan dalam tubuh (endogen). 

Antioksidan eksogen didapat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang mengandung vitamin C dan E, β-karoten maupun antioksidan sintetik 

seperti BHA, BHT, dan TBHQ. Sedangkan contoh antioksidan endogen adalah 

enzim superoksida dismutase (SOD), glutation peroksida (GSH.Px) dan katalase. 

Antioksidan endogen serigkali tidak mampu mengetahui stres oksidatif yang 

berlebihan sehingga diperlukan antioksidan eksogen untuk mengatasinya. Stres 

oksidatif merupakan keadaan saat mekanisme antioksidan tidak cukup untuk 

mencegah spesi oksigen reaktif (Supriyono, 2008). 

 

2.7.1 Klasifikasi Senyawa Antioksidan 

 

Menurut Trilaksani (2003), senyawa antioksidan digolongkan menjadi dua 

kelompok berdasarkan sumbernya, yaitu: 

a) Antioksidan alami 

Antioksidan alami merupakan antioksidan yang diperoleh dari 

hasil ekstraksi bahan alami atau terbentuk dari reaksi-reaksi kimia 

selama proses pengolahan. Antioksidan alami dapat diperoleh dari 

beragam sumber bahan pangan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, 

rempah-rempah, dan lain-lain. Contoh dari antioksidan alami dalam 

tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik dan polifenolik, seperti 

gologan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol, dan asam-

asam organik polifungsional. Golongan flavonoid yang memiliki fungsi 

sebagai antioksidan meliputi flavon, flavonol, isoflavon, katekin dan 

kalkon, sedangkan turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam 

ferulat, asam klorogenat, dan lain-lain. 
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b) Antioksidan sintetik 

Antioksidan sintetik merupakan antioksidan yang diperoleh 

sebagai hasil dari sintesa reaksi kimia. Contoh dari antioksidan sintetik 

adalah BHA, BHT, dan TBHQ. 

 

2.7.2 Mekanisme Antioksidan  

Ikhlas (2013), menyebutkan bahwa berdasarkan mekanisme kerjanya, 

antioksidan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu: 

a. Antioksidan primer, merupakan antioksidan yang bekerja dengan 

cara mencegah terbentuknya radikal bebas menjadi molekul yang 

tidak merugikan. Contohnya adalah Butil Hidroksi Toluen (BHT), 

Tersier Butyl Hidro Quinon (TBHQ), propil galat, tokoferol alami 

maupun sintetik dan alkil galat. 

b. Antioksidan sekunder, merupakan senyawa yang dapat mencegah 

terjadinya reaksi oksidasi terutama logam-logam seperti: Fe, Cu, 

Pb, dan Mn. Antioksidan sekunder berfungsi untuk menangkap 

radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga 

tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. Contohnya vitamin E, 

vitamin C, dan betakaroten yang dapat diperoleh dari buah-

buahan. 

c. Antioksidan tersier, merupakan senyawa yang memperbaiki sel-

sel dan jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas. 

Biasanya yang termasuk kelompok ini adalah jenis enzim 

misalnya metionin sulfoksidan reduktase yang dapat memperbaiki 

DNA dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat untuk perbaikan 

DNA pada penderita kanker. 

 

2.8 Karakteristik Black Soyghurt 

2.8.1 Derajat Keasaman (pH) 

 

Derejat keasaman suatu bahan pangan merupakan salah satu faktor 

penting dalam menentukan ketahanan pangan tersebut terhadap 

kontaminasi mikroorganisme (Silvia, 2002). Berdasakan derajat 

keasamannya, bahan pangan dapat digolongkan kedalam tiga kelompok 

besar, yaitu : 
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1. bahan pangan berasam rendah dengan pH diatas 4,5 

2. bahan pangan berasam sedang dengan kisaran nilai pH 4,0 – 4,5 

3. bahan pangan berasam tinggi dengan nilai pH dibawah 4,0.  

Silvia (2002) menyebutkan bahwa yoghurt termasuk ke dalam 

kelompok bahan pangan berasam sedang. Pada umumnya soyghurt 

memiliki nilai pH antara 4,0 - 4,6. 

Streptococcus thermophilus bertanggung jawab terhadap penurunan 

pH awal soyghurt sampai dibawah 5,0. Pada keadaan tersebut pertumbuhan 

Streptococcus thermophilus menjadi sangat lambat, selanjutnya 

Lactobacillus bulgaricus akan bertanggung jawab terhadap penurunan pH 

hingga 4,2, sehingga pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus mendominasi 

keseluruhan proses fermentasi (Vedamuthu, 1982). Tamime dan Reninson 

(1989) menyatakan bahwa, hubungan antara jumlah asam tertitrasi dengan 

pH secara elektrometrik dapat langsug menghasilkan suatu korelasi antara 

pH dengan karakteristik utama yang diinginkan pada produk soyghurt. 

 

1.8.2 Total Asam Laktat 

 

Total asam titrasi (TAT) dinyatakan dengan persen asam laktat. 

Asam laktat (C3H6O3) merupakan komponen asam terbesar yang terbetuk 

dari hasil fermentasi susu menjadi soyghurt (Helferich dan Westhoff, 1980). 

Skema pembentukan asam laktat dari laktosa dapat dilihat pada Gambar 2. 

5.Kultur yang digunakan penelitian ini, sebagian besar menghasilkan asam 

laktat. Streptococcus thermophilus memproduksi 0,6 – 0,9 % asam laktat. 

Proses pembentukan asam laktat yaitu laktosa yang ada pada susu akan 

masuk kedalam sel BAL, dimana pada sel bakteri laktosa akan dihidrolisis 

oleh enzim β-galaktosidase menjadi glukosa dan galaktosa. Glukosa akan 

dimetabolisme menjadi piruvat melalui siklus Embden Mayerhof 

Parnas(EMP), kemudian piruvat akan dimetabolisme oleh lktat 

dehydrogenase menjadi asam laktat. Asam laktat dan galaktosa akan 

meninggalkan sel nakteri dan terakumulasi di dalam medium (susu) (Helfrich 

dan Westhoff, 1980). 
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Laktosa 

Β-D-Galaktosidase     Β-D-phospho-galaktosidase 

 

 Glukosa dan Galaktosa   Glukosa dan Galaktosa-6-fosfat 

 

 

Glukosa 

Glikolisis (Jalur EMP) 

Piruvat 

       CH3COCOOH 

Laktat dehidrogenase     Aldehid dehridrogenase 

 

Asam laktat    Asetildehid + CO2 

CH3CHOHCOOH  

Asam format 

HCOOH 

Gambar 2.6 Skema Pembentukan Asam Laktat dari Laktosa oleh Kultur Yoghurt 

(Helfrich dan Westhoff, 1980) 

 

1.8.3 Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk 

menghasilkan minuman fermentasi laktat yang berkualitas terdapat 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan diantaranya jenis bakteri asam 

laktat (BAL) yang digunakan, konsentrasi nutrien untuk pertumbuhan bakteri 

asam laktat (BAL), kondisi fermentasi (suhu dan lama fermentasi), dan 

kemampuan produk menjaga keseimbangan mikroflora usus (Wahida, 

2006).Jenis bakteri asam laktat (BAL) berpengaruh terhadap karakteristik 

sensori produk, khususnya minuman probiotk. Jenis bakteri asam laktat  

(BAL) yang biasa digunakan sebagai kultur fungsional minuman probiotik 

antara lain beberapa spesies dari Lactobacillus sp., Streptococcus sp., 

Leuconostoc sp., dan Pediococcus sp. Lactobacillus acidophilus termasuk 

BAL homofermentatif yang dapat tumbuh dengan baik pada media selain 

susu dan dapat memperbaiki keseimbangan mikroflora dalam usus 

(Salminen, 2004). 

Menurut Salminen (2004), syarat yang harus dipenuhi oleh bakteri 

asam laktat yang berfungsi sebagai probiotik antara lain:  
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1. suatu probiotik harus nonpatogenik yang mewakili mikroorganismenormal 

usus dari inang tertentu dan masih aktif pada kondisi asam lambung dan 

konsentrasi garam empedu yang tinggi di dalam usus halus. 

2. suatu probiotik yang baik harus mampu tumbuh dan bermetabolisme 

dengan cepat dan terdapat dalam jumlah yang tinggi pada usus. 

3. probiotik yang ideal dapat mengkolonisasi beberapa bagian saluran usus 

untuk sementara. 

4. probiotik dapat memproduksi asam-asam organik secara efisien dan 

memiliki sifat antimikroba terhadap bakteri yang merugikan, (5) mudah 

diproduksi, mampu tumbuh dalam sistem produksi skala besar, dan dapat 

hidup selama kondisi penyimpanan. 

Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri Gram positif 

berbentuk kokus atau batang, tidak membentuk spora, suhu optimum ± 

40oC, pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif dan 

oksidase positif, dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi 

karbohidrat. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh 

pada kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan 

monosakarida dan disakarida. Sebagian besar BAL(Bakteri Asam Laktat) 

dapat tumbuh sama baiknya di lingkungan yang memiliki dan tidak memiliki 

O2 (tidak sensitif terhadap O2), sehingga termasuk anaerob aerotoleran. 

Bakteri yang tergolong dalam BAL (Bakteri Asam Laktat) memiliki beberapa 

karakteristik tertentu yang meliputi: tidak memiliki porfirin dan sitokrom, 

katalase negatif, tidak melakukan fosforilasi transpor elektron, dan hanya 

mendapatkan energi dari fosforilasi substrat (Syahrurahman, 1994). 

 

1.8.4 Kadar Protein 

 

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat pentingbagi 

tubuh, karena disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalamtubuh zat ini 

juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur.Sebagai zat 

pembangun, protein merupakan bahan pembentukjaringan-jaringan baru 

yang selalu terjadi dalam tubuh (Winarno,2004).Kandungan protein 

ditentukan oleh besar kecilnya ukuran biji pada kultivar kedelai, ukuran biji 

menunjukkan hubungan yang positif terhadap kandungan protein pada biji 
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sorghum (Sorghum vulgare), makin besar atau berat ukuran biji maka 

kandungan proteinnya juga akan meningkat (Winarno,2004). 

Mutu protein dinilai dari perbandingan asam-asam amino yang 

terkandung dalam protein tersebut. Asam amino yang biasanya sangat 

kurang dalam bahan makanan disebut asam amino pembatas. Dalam 

serealia asam amino pembatasnya adalah lisin, sedangkan pada kacang-

kacangan (leguminosa) asam amino pembatasnya adalah amino metionin 

kedua protein tersebut tergolong rendah (Winarno, 2004). 

Kedelai memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan karena 

mengandung protein yang tinggi (35 - 38 %). Protein kedelai tersusun dari 

asam-asam amino esensial yang lengkap dan baik mutunya kecuali asam 

amino bersulfur yang merupakan faktor pembatas pada kedelai (Affandi, 

2002). Semakin lama umur perkecambahan maka kandungan proteinnya 

akan mengalami penurunan, karena pada saat pertumbuhan kecambah, 

nitrogen (N protein) digunakan untuk pembentukan struktur yang baru 

sejalan dengan bertambahnya umur dalam tahapan perkecambahan. 

Penurunan kandungan protein selama proses perkecambahan 

disebabkan oleh terjadinya tahapan-tahapan dalam proses perkecambahan. 

Proses perkecambahan merupakan suatu rangkaian kompleks dari 

perubahan-perubahan morfologi, fisiologi dan biokimia. Pada awal 

perkecambahan, terjadi pengaktifan enzim untuk mendegradasi cadangan 

makanan yang berada dalam biji. Protein dirombak oleh enzim proteolitik 

sehingga menghasilkan suatu campuran asam-asam amino bebas, bersama 

dengan amida-amida dari asam glutamat dan aspartat. Senyawa-senyawa 

tersebut terutama dalam bentuk amidanya ditranslokasikan keembrio 

(Ashari, 1995).  

 

1.8.5 Aktivitas Antioksidan Kacang-kacangan 

 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi 

oksidasi, dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat 

reaktif. Salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif adalah radikal bebas, 

senyawa ini terbentuk di dalam tubuh dan dipicu oleh bermacam-macam 

faktor (Winarsi, 2007).Antioksidan dalam pangan berperan penting untuk 

mempertahankan mutu produk, mencegah ketengikan, perubahan nilai gizi, 
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perubahan warna dan aroma, serta kerusakan fisik lain yang diakibatkan 

oleh reaksi oksidasi (Widjaya, 2003). Jenis antioksidan terdiri dari dua, yaitu 

antioksidan alam dan antioksidan sintetik (Cahyadi, 2013). Antioksidan alami 

banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran dan buah-buahan 

(Winarsi, 2007), sedangkan yang termasuk dalam antioksidan sintetik yaitu 

butil hidroksilanisol (BHA), butil hidroksittoluen (BHT), propilgallat, dan 

etoksiquin (Cahyadi, 2013). 

Kacang-kacangan, khususnya kedelai sumber utama isoflavon. 

Isoflavon merupakan senyawa polifenol yang dapat memperlihatkan peranan 

seperti estrogen yaitu senyawa yang mempunyai kemampuan sebagai 

antioksidan (Muchtadi, 2010). Menurut Pratt (1992) salah satu sumber 

antioksidan alami yang menyehatkan dapat diperoleh dari seluruh bagian 

tanaman yaitu akar, daun, bunga, biji, batang, dan sebagainya. Menurut 

Pratt dan Hudson (1990) serta Shahidi dan Naczk (1950) dalam Trilaksani 

(2003), senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa 

fenolik atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam 

sinamat, kumarin, tokoferol dan asam-asam organik polifungsional. Aktivitas 

antioksidan tertinggi pada waktu perkecambahan 64 jam sebesar 28,241%. 

Aktivitas antioksidan pada kecambah dipengaruhi beberapa komponen 

diantaranya adalah senyawa fenol yang merupakan kerangka dasar 

senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan (Salisbury dan Ross, 1995). 

Hasil statistik uji Kruskal-Wallis aktivitas antioksidan menunjukkan p-value 

0,015 < 0,05 dapat disimpulkan bahwa variasi waktu perkecambahan kedelai 

hitam berpengaruh signifikan terhadap aktivitas antioksidan susu kecambah 

kedelai hitam.  

Berbagai metode digunakan untuk mengukur aktivitas antioksidan 

produk makanan, dapat memberikan hasil yang bervariasi tergantung pada 

keberadaan radikal bebas tertentu yang digunakan sebagai reaktan. DPPH 

(1,1-difenil-2-pikrilhidrazil) secara luas digunakan untuk menguji kemampuan 

senyawa bertindak sebagai pencari radikal bebas atau donor hidrogen, dan 

untuk mengevaluasi aktivitas antioksidan dari makanan. Metode ini dipilih 

karena sederhana, mudah, cepat dan peka serta hanya memerlukan sedikit 

sampel (Prakash, 2001). 
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1.8.6 Tanin 

 

Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada 

beberapa tanaman. Tanin mampu mengikat protein, sehingga protein pada 

tanaman dapat resisten terhadap degradasi oleh enzim protease di dalam 

silo ataupun rumen (Kondo et al., 2004). Tanin selain mengikat protein juga 

bersifat melindungi protein dari degradasi enzim mikroba maupun enzim 

protease pada tanaman (Oliveira et al., 2009), sehingga tanin sangat 

bermanfaat dalam menjaga kualitas silase.  Tanin merupakan senyawa kimia 

yang tergolong dalam senyawa polifenol (Deaville et al., 2010). Tanin 

mempunyai kemampuan mengendapkan protein, karena tanin mengandung 

sejumlah kelompok ikatan fungsional yang kuat dengan molekul protein yang 

selanjutnya akan menghasilkan ikatan silang yang besar dan komplek yaitu 

protein tanin. Tanin mempunyai berat molekul 0,5-3 KD. Tanin alami larut 

dalam air dan memberikan warna pada air, warna larutan tanin bervariasi dari 

warna terang sampai warna merah gelap atau coklat, karena setiap tanin 

memiliki warna yang khas tergantung sumbernya (Ahadi, 2003) 

Tanin merupakan zat organik yang sangat kompleks yang  terdiri dari 

beberapa senyawa fenolik. Tanin adalah suatu seyawa polifenol yang 

banyak terdapat pada hijauan yang dapat digunakan untuk melindungi 

proteindari degradasi mikrobia rumen, karena tanin mampu mengikat protein 

dengan membentuk senyawa kompleks yang resisten terhadap protease, 

sehingga degradasi protein di dalam rumen menjadi menurun. Tanin adalah 

senyawa yang bersifat anti nutrisi karena sifat utamanya yang dapat 

berikatan dengan protein atau polimer lainnya. Tanin memiliki kemampuan 

mengikat protein dan akan membentuk senyawa kompleks sehingga 

kelarutan proteinnya menurun dan sulit dicerna. Tanin merupakan senyawa 

polyphenol dengan bobot molekul tinggi (1000-20000) yang mengandung 

gugus hidroksil dan gugus lainnya (misalnya karboksil) untuk membentuk 

komplek yang kuat dengan protein dan molekul lain seperti karbohidrat, 

membran sel bakteri, dan enzim pencernaan. Senyawa ini banyak terdapat 

pada tanaman yang mengandung protein tinggi karena diperlukan sebagai 

sarana proteksi dari serangan mikroba, ternak atau insekta. Tanin 

mengandung sebagian besar gugus hidroksifenolik. Proteksi dari serangan 

ternak dapat dilakukan dengan menimbulkan rasa sepat, serangan dari 
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bakteri dan  insekta diproteksi dengan menonaktifkan enzim-enzim protoase 

dari bakteri dan insekta yang bersangkutan(Cheeke, 2005). Tanin secara 

umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul 

cukup tinggi (lebih dari 1000) dan dapat membentuk kompleks dengan 

protein. Berdasarkan strukturnya, tanin dibedakan menjadi dua kelas yaitu 

tanin terkondensasi dan taninterhidrolisis (Manitto, 1992).   

Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks. Hal ini dikarenakan 

sifattanin yang sangat kompleks mulai dan pengendap protein hingga 

pengkelat logam. Maka dari itu efek yang disebabkan tanin tidak dapat 

diprediksi. Tanin juga dapat berfungsi sebagai antioksidan biologis. Maka dari 

itu semua penelitian tentang berbagai jenis senyawa tanin mulai dilirik para 

peneliti sekarang. Dalam makalah ini akan dibahas berbagai hal tentang tanin 

yaitu klasifikasinya dan contoh senyawanya, sifat umumnya, cara identifikasi 

serta contoh pemurnian senyawa tanin (Shorgum Tanin) (Manitto, 1995).   

 

a. Klasifikasi  

 

Senyawa tanin dibagi menjadi dua yaitu tanin yang terhidrolisis dan tanin 

yang terkondensasi. 

1. Tanin Terhidrolisis  

Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan 

membentuk jembatan oksigen, maka dari itu tanin ini dapat dihidrolisis 

dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh 

jenis tanin ini adalah gallotanin yang merupakan senyawa gabungan dari 

karbohidrat dengan asam galat. Selain membentuk gallotanin, dua asam 

galat akan membentuk tanin terhidrolisis yang bisa disebut ellagitanin. 

Ellagitanin sederhana disebut juga ester asam hexahydroxydiphenic 

(HHDP). Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam galat jika dilarutkan 

dalam air(Manitto, 1995). 
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Gambar 2.7Struktur Tanin Terhidrolisis(Manitto, 1995). 

 

2. Tanin Terkondensasi  

Tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat 

terkondensasi menghasilkan asam klorida. Tanin jenis ini kebanyakan 

terdiri dari polimer flavonoid yang merupakan senyawa fenol. Nama lain 

dari tanin ini adalah Proantosianidin. Proantosianidin merupakan polimer 

dari flavonoid yang dihubungkan melalui C8 dengan C4. Salah satu 

contohnya adalah Sorghum prosianidin, senyawa ini merupakan trimer 

yang tersusun dari epikatekin dan katekin. Senyawa ini jika dikondensasi 

maka akan menghasilkan flavonoid jenis flavan dengan bantuan nukleofil 

berupa floroglusinol (Manitto, 1995).  
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Gambar 2.8Struktur Tanin Terkondensasi(Manitto, 1995). 

 

b. Sifat Umum Tanin  

 

1. Sifat Fisika 

Sifat fisika dari tanin adalah sebagai berikut :  

a. Jika dilarutkan kedalam air akan membentuk koloid dan memiliki 

rasaasam dan sepat.  

b. Jika dicampur dengan alkaloid dan glatin akan terjadi endapan .  

c. Tidak dapat mengkristal.  

d. Mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein 

tersebut sehingga tidak dipengaruhi oleh enzim protiolitik. 

e. Umumnya tannin mempunyai berat molekul tinggi dan cenderung mudah 

dioksidasi menjadi suatu polimer, sebagian besar tannin bentuknya amorf 

dan tidak mempunyai titik leleh.  

f. Tannin berwarna putih kekuning-kuningan sampai coklat terang, 

tergantung dari sumber tannin tersebut.  
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g. Tannin berbentuk serbuk atau berlapis-lapis seperti kulit kerang, berbau 

khas dan mempunyai rasa sepat (astrigent).  

h. Warna tannin akan menjadi gelap apabila terkena cahaya langsung atau 

dibiarkan di udara terbuka. 

i. Tannin mempunyai sifat atau daya bakterostatik, fungistatik dan 

merupakan racun. 

 

2. Sifat kimia  

a. Merupakan senyawa kompleks dalam bentuk campuran polifenol yang 

sukar dipisahkan sehingga sukar mengkristal.  

b. Tanin dapat diidentifikasikan dengan kromotografi.  

c. Senyawa fenol dari tanin mempunyai aksi astringensia, antiseptik dan  

pemberi warna. 

d. Umumnya tannin dapat larut dalam air. Kelarutannya besar dan akan 

meningkat apabila dilarutkan dalam air panas. Begitu juga tannin akan 

larut dalam pelarut organik seperti metanol, etanol, aseton dan pelarut 

organik lainnya. 

e. Tannin akan terurai menjadi pyrogallol, pyrocatechol dan phloroglucinol 

bila dipanaskan sampai suhu 210oF-215oF (98,89oC-101,67oC). 

f. Tannin dapat dihidrolisa oleh asam, basa, dan enzim. 

g. Ikatan kimia yang terjadi antara tannin-protein atau polimer-polimer 

lainnya terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan ionik, dan ikatan 

kovalen(Manitto, 1995). 

 

3. Sifat tanin sebagai pengkhelat logam.   

Senyawa fenol yang secara biologis dapat berperan sebagai khelat 

logam. Proses pengkhelatan akan terjadi sesuai pola subtitusi dan pH 

senyawa fenolik itu sendiri. Karena itulah tanin terhidrolisis memiliki potensial 

untuk menjadi pengkhelat logam. Hasil khelat dari tanin ini memiliki 

keuntungan yaitu kuatnya daya khelat dari senyawa tanin ini membuat khelat 

logam menjadi stabil dan aman dalam tubuh. Tetapi jika tubuh 

mengkonsumsi tanin berlebih maka akan mengalami anemia karena zat besi 

dalam darah akan dikhelat oleh senyawa tanin tersebut (Manitto, 1995). 
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III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Pangan dan 

Laboratorium Kimia danBiokimia Pangan Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya dari bulan Desember 2016 hingga Maret 2017. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

 Pada penelitian ini menggunakan kedelai hitam jenis Malika yang 

diperoleh dari kelompok tani di desa Kebaman, Banyuwangi, gula pasir, susu 

skim, penstabil CMC, air, Starter yoghurtplain merk Biokul yang diperoleh dari 

toko Avia. Bahan kimia yang digunakan yaitu buffer pH 4, buffer pH 7, NaOH 0,1 

N, indikator PP, dietil eter, alkohol 70%, akuades didapat dari Toko Bahan Kimia 

Kridatama. Larutan DPPH 0,1 mM dalam metanol 96%, TCA, BSA, 

KnaC4H4O6.4H2O, CuSO4.5H2O, MRSA, pepton, kertas saring, dan plastik 

sterilisasi diperoleh dari Toko Bahan Kimia Amani.  

  

3.2.2 Alat Penelitian 

 Peralatan yang digunakan yaitu inkubator (Binder), Timbangan digital 

(Mettler), Blender (Vienta), laminar air flow, autoklaf (Hirayama), 

Spektrofotometer UV-Vis (Jenway 630 S), sentrifuse (Hittich),  pH meter (Eutech 

Cyberscan pH 110), colony counter, kompor listrik (Miyako), kompor gas  

(Rinnai).  

Perangkat glassware dan non glassware yang digunakan yaitu jar selai, panci 

stainles steel, beaker glass 250-1000 ml (Iwaki, pyrex), Erlenmayer 250-500 

(Iwaki, pyrex), labu ukur 25-100 ml (Iwaki, pyrex), tabung reaksi (Iwaki), rak 

tabung reaksi, pipet ukur 1-10 ml (Iwaki, pyrex), vortex, pipet tetes, bola hisap, 

corong plastik, gelas ukur 100 ml (Iwaki), cawan petri, spatula kaca, botol 

semprot, botol akuades, bunsen, kuvet, falkon 15 ml, blue tip, mikro pipet 100-

1000 µl. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang disusun secara faktorial dengan mengunakan dua faktor yaitu variasi 
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jumlah inokulum yang terdiri dari 3 taraf, yaitu 3%, 5% dan 7%. Dengan suhu 

fermentasi yang terdiri dari tiga taraf, yaitu 400C, 430C dan 460C. Setiap 

perlakuan dilakukan pengulanagn sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 27 

rancangan percobaan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 

Kombinasi dari dua faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1Perlakuan Variasi Jumlah Inokulum dan Suhu Fermentasi 

Variasi Jumlah 
Inokulum 

Suhu Fermentasi 

F1 (400C) F2 (430C) F3 (460C) 

I1 (3%) I1 F1 I1 F2 I1 F3 
I2 (5%) I2 F1 I2 F2 I2 F3 
I3 (7%) I3 F1 I3 F2 I3 F3 

Keterangan:  Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) 
   Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) 
   Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) 
   Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) 
   Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) 
   Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) 
   Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) 
   Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) 
   Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) 
 

Penentuan Lama Fermentasi 

 Pada penelitian ini penentuan lama fermentasi pada masing-masing 

perlakuan suhu dilakukan berdasarkan nilai akhir pH yoghurt (sampel). Hal ini 

dilakukan untuk menghasilkan keseragaman pH yoghurt. Besarnya nilai pH akhir 

sampel yang digunakan untuk menetapkan lama fermentasi didasarkan pada 

standar pH yoghurt yang berkisar antara 4-4,5 (SNI, 1999; Indratiningsih et al., 

2004). Pada penelitian penentuan lama fermentasi, suhu yang digunakan selama 

fermentasi adalah370C, 400C, 430C dan 460C dan konsentrasi inokulum yang 

digunakan adalah sebesar 5%. Lama fermentasi dari masing-masing perlakuan 

suhu disajikan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Lama Fermentasi yang dibutuhkan dari masing-masing Suhu untuk Mencapai 
Nilai pH 4-4,5 

Suhu (0C) pH Lama Fermentasi 

37 4,27 18 jam 
40 4,54 8 jam 
43 4,59 6 jam 
46 4,63 4 jam 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa perlakuan suhu 370C menghasilkan waktu 

fermentasi yang paling lama untuk mencapai nilai akhir pH yang telah ditetapkan. 

Hal ini disebabkan karena mikroba yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
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Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus memiliki suhu optimum 

diatas 370C, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk merombak substrat menjadi 

asam-asam organik lebih lambat bila dibandingkan dengan perlakuan suhu yang 

lainnya. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya digunakan perlakuan suhu 

400C, 430C dan 460C. 

 

1.4 Pengujian dan Analisa Data 

1.4.1 Pengujian 

Parameter yang diuji adalah antioksidan metode DPPH (Devi et al., 

2008), pH (Sudarmadji, 1997), total asam (Modifikasi Apriyantono dkk, 1989), 

total BAL (Modifikasi Lay, 1994), protein metode biuret (Wijayanti dkk, 2015). 

Pengujian dilakukan pada saat sampel telah dilakukan fermentasi. Perlakuan 

terbaik dilihat dari parameterkimia yoghurt  meliputi tanin, protein, pH,total 

asam, dan aktifitas antioksidan, parameter mikrobiologi meliputi Bakteri Asam 

Laktat, parameter organoleptik menggunakan uji hedonik. 

 

1.4.2 Analisa Data 

 Data hasil pengamatan akan dianalisa ragam (ANOVA) dengan 

menggunakan statistik analisa ragam atau Analisa of Variance (ANOVA). 

Apabila dari hasil uji tersebut terdapat adanya interaksi antar faktor, maka 

dilanjutkan dengan uji DMRT dengan α=5% (0,05), bila tidak terdapat interaksi 

maka dilanjutkan dengan uji BNT dengan α=5% (0,05). Selanjutnya perlakuan 

terbaik ditentukan menggunakan Metode De Garmo 
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1.5 Diagram Alir 

1.5.1 Diagram Alir Pembuatan Black Soygurt 

 

 

Disortir 

 

Perendaman selama 12 jam (kedelai : air = 1 : 3) 

 

Kedelai ditiriskan 

 

Diblanching 30 menit 

 

Kedelai ditiriskan 

 

Diblender dengan air panas (80 – 1000C) 

 

Disaring 

 

 

 

 

Dihomogenisasi 

 

Dipasteurisasi suhu 80 – 900C (10 menit) 

 

Didinginkan hingga suhu 40-450C 

 

Dihomogenisasi 

 

Difermentasi (F1 = 400C 8 jam, F2 = 430C 6 jam, F3 = 460C 4 jam) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Black Soygurt (Modifikasi Pramayanti, 2015) 

 

Kedelai Hitam 

Kedelai jelek 

Air sisa rendaman 

Proporsi  
kedelai : air 
1 : 2 (b/v) 

Ampas kedelai 

Sari kedelai 

Susu skim 10% (b/v) 
Gula 10% (b/v) 
CMC 0,5% (b/v) 

Inokulasi starter 
I1 = 3%, I2 = 5%, 

I3 = 7% 

Black Soygurt 

Analisa: 

 Antioksidan 

 pH 

 total asam 

 protein 

 total BAL 

 tanin 

 organoleptik 
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1.5.2 Diagram Alir Uji Antioksidan 

 

 

 

 

 

Diaduk 

 

Dibiarkan dalam suhu ruang dan kondisi gelap selama 30 menit 

 

Diukur absoransi pada panjang gelombang 517 nm 

 

 

 

Gambar 3.2 Uji Antioksidan (Devi et al., 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DPPH 0,1 mM dilarutkan 

dalam metanol sebanyak 1 ml 

Sampel 100µg/mL dilarutkan 

dalam akuades 1 ml  

Hasil  
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penentuan Lama Fermentasi 

 Pada penelitian ini penentuan lama fermentasipada masing-masing 

perlakuan suhu dilakukan berdasarkan nilai akhir pH yoghurt (sampel). Hal ini 

dilakukan untuk menghasilkan keseragaman pH yoghurt. Besarnya nilai pH akhir 

sampel yang digunakan untuk menetapkan lama fermentasi didasarkan pada 

standar pH yoghurt yang berkisar antara 4-4,5 (SNI, 1999; Indratiningsih et al., 

2004). Pada penelitian penentuan lama fermentasi, suhu yang digunakan selama 

fermentasi adalah370C, 400C, 430C dan 460C dan konsentrasi inokulum yang 

digunakan adalah sebesar 5%. Lama fermentasi dari masing-masing perlakuan 

suhu disajikan pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Lama Fermentasi yang dibutuhkan dari masing-masingSuhu untuk Mencapai 
Nilai pH 4-4,5 

Suhu (0C) pH Lama Fermentasi 

37 4,27 18 jam 
40 4,54 8 jam 
43 4,59 6 jam 
46 4,63 4 jam 

 

Berdasarkan Tabel 4.1terlihat bahwa perlakuan suhu 370C menghasilkan 

waktu fermentasi yang paling lama untuk mencapai nilai akhir pH yang telah 

ditetapkan. Hal ini disebabkan karena mikroba yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricusmemiliki suhu 

optimum diatas 370C, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk merombak substrat 

menjadi asam-asam organik lebih lambat bila dibandingkan dengan perlakuan 

suhu yang lainnya.Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya digunakan 

perlakuan suhu 400C, 430C dan 460C. 

 

4.2 Karakteristik Yoghurt Kedelai Hitam 

4.2.1 pH 

 pH merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan 

kualitas yoghurt. Pada penelitian ini, analisa pH dilakukan untuk mengetahui 

tingkat keasaman dari yoghurt kedelai hitam yang dihasilkan setelah melalui 

proses fermentasi. Berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA)(Lampiran 2 hal 

69), faktor konsentrasi inokulum dan suhu memberikan pengaruh nyata pada pH 

yoghurt(F hitung >F tabel),dan terdapat interaksi antarakedua faktor tersebut(F 
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hitung > F tabel).Untuk menguji perbedaan antara semua pasangan perlakuan 

maka selanjutnya dilakukan uji lanjut DMRT pada taraf kepercayaan 95%. Hasil 

uji lanjut DMRTdisajikan pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2Pengaruh Suhu dan Konsentrasi Inokulum terhadap pH Yoghurt  Kedelai Hitam 

Sampel pH Notasi DMRT 5% 

Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) 
lama fementasi 8 jam 

4,55+ 0,02 a 0,04 

Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) 
lama fementasi 8 jam 

4,55+ 0,02 ab 0,04 

Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) 
lama fementasi 8 jam 

4,33+ 0,04 ab  
0,04 

Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) 
lama fementasi 6 jam 

4,62+ 0,03 bc  
0,04 

Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) 
lama fementasi 6 jam 

4,58+ 0,04 bc 0,04 

Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) 
lama fementasi 6 jam 

4,57+ 0,04 bc  
0,04 

Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) 
lama fementasi 4 jam 

4,69+ 0,04 de  
0,04 

Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) 
lama fementasi 4 jam 

4,62+ 0,03 de 0,04 

Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) 
lama fementasi 4 jam 

4,58+ 0,03 e  

Keterangan: Setiap data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 
   

Tabel 4.2menunjukkan bahwa semakin tinggikonsentrasi inokulum dan 

suhu yang diberikan maka pH yoghurtkedelai hitam akan semakin menurun. Nilai 

pH tertinggi yaitusebesar 4,69 dihasilkan oleh yoghurt dengan konsentrasi 

inokulum 3% dan suhu 460C dengan lama fermentasi 4 jam. Sedangkan nilai pH 

terendah yaitusebesar 4,33 dihasilkan oleh yoghurt dengan konsentrasi inokulum 

7% dan suhu 400C dengan lama fermentasi 8 jam. Dari data Tabel 4.2terlihat 

bahwa konsentrasi inokulummempengaruhi nilai pH yoghurt kedelai hitam yaitu 

semakin tinggi konsentrasi inokulum maka pH akan semakin rendah. Hal ini 

disebabkan karena bakteri yang ditambahkan adalah bakteri asam laktat, dimana 

bakteri asam laktat akan memanfaatkan  laktosa sebagai substrat untuk 

menghasilkan metabolit yaitu asam laktat. Semakin tinggikonsentrasi inokulum 

yang diberikan, maka asam laktat yang dihasilkan akan semakin tinggi pula 

sehingga menyebabkan pH yoghurt akan semakin rendah. Fenomena ini sejalan 

dengan hasil penelitian Indratiningsih, et al., (2004), yang menyebutkan bahwa 

adanya penambahan konsentrasi inokulum pada yoghurt dapat menyebabkan 

terjadinya degradasi laktosa dan produksi asam laktat meningkat yang 

menyebabkan adanya penurunan pH yang semakin besar pula. 
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Selain konsentrasi inokulum, suhu merupakan faktor yang mempengaruhi 

pHyoghurt. Semakin tinggi suhu inkubasi yang diberikan maka pH yoghurt akan 

semakin tinggi pula. Hal ini disebabkan karena bakteri memiliki suhu optimum 

untuk pertumbuhannya selama fermentasi berlangsung. Pada pembuatan 

yoghurt digunakan starter berupa bakteri asam laktat yang terdiri dari 

Lactobacillus bulgaricusyang memiliki suhu optimum 42-450C dan Streptococcus 

thermophillusyang memiliki suhu optimum 38-420C. Selama proses pertumbuhan 

(fermentasi), terjadi simbiosis antara kedua jenis bakteri ini. Streptococcus 

thermophillus akan berkembang lebih cepat mengawali pembentukan asam 

laktat melalui fermentasi laktosa(Hidayat dkk., 2006).Pada penelitian ini diperoleh 

perlakuan dengan suhu optimum 400C, lama fermentasi 8 jam dengan pH 

sampel berkisar 4,3 – 4,5.  

Adanya perbedaan lama waktu fermentasisebagai akibat adanya 

perbedaaan suhu yang digunakan selama fermentasi dapat mempengaruhi pH 

sampel. Dengan adanya pemberian perlakuan rentan waktu inkubasi yang cukup 

lama dapat menyebabkan monosakarida yang terkandung didalam bahan 

termanfaatkan secara maksimal oleh bakteri asam laktat yang dapat 

menyebabkan pH mejadi turun. Hal ini sesuai dengan pendapat Djaafar dan 

Rahayu, (2006) yang menyebutkan bahwa selama proses fermentasi bakteri 

asam laktat akan memanfaatkan karbohidrat yang ada hingga terbentuk asam 

laktat yang menyebabkan penurunan nilai pH. Bakteri asam laktat memanfaatkan 

monosakarida yang terkandung dalam bahan selama proses fermentasi, 

sehingga terbentuk asam laktat yang menyebabkan suasana menjadi asam dan 

pH sampel akan menurun. 

 

4.2.2 Total Asam 

Analisa total asam bertujuan untuk mengetahui nilai total asam  yoghurt 

kedelai hitam yang dihasilkan setelah proses fermentasi. Berdasarkan hasil 

analisa ragam (ANOVA) (Lampiran 2 hal 70), faktor konsentrasi inokulum dan 

suhu memberikan pengaruh nyata pada total asam yoghurt (F hitung > F tabel), 

akan tetapi tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut (F hitung > F 

tabel). Untuk menguji perbedaan antara kedua faktor maka selanjutnya dilakukan 

uji lanjut BNT pada taraf kepercayaan 95%. Hasil uji lanjut BNT disajikan pada 

Tabel 4.2. 
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Tabel 4.3Pengaruh Konsentrasi Inokulum Terhadap Total Asam Yoghurt  Kedelai Hitam 

Konsentrasi Inokulum Rerata (%) Notasi BNT (5%) 

3% 0.43 a  

5% 0.48 b 0,02 
7% 0.48 c  

Keterangan: Setiap data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 
   

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah inokulum yang 

ditambahkan maka nilai total asamyoghurt kedelai hitam akan semakin tinggi. 

Nilai total asam tertinggi sebesar 0,48 dihasilkan oleh sampel dengan 

konsentrasi inokulum5% dan 7%, sedangkan nilai total asam terendah sebesar 

0,43 dihasilkan oleh sampel dengan konsentrasi inokulum 3 %. Menurut Muslimin 

(2009), menyebutkan bahwa keasaman produk fermentasi dipengaruhi oleh 

kemampuan starter dalam membentuk asam laktat yang ditentukan oleh jumlah 

dan jenis starter yang digunakan. Bakteri asam laktat juga memanfaatkan lebih 

banyak glukosa dan memproduksi lebih banyak asam ketika telah banyak 

memanfaatkan glukosa.Pada penelitian ini, data menunjukkan bahwa semakin 

banyak inokulum yang ditambahkan menunjukkan kadar total asam semakin 

tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kumalasari, dkk (2012) yang 

menyatakan bahwa semakin besar kombinasi kultur yang diberikan maka 

produksi asam laktat yang dihasilkam akan semakin besar pula, sehingga 

semakin tinggi asam yang terbentuk. Uji lanjut BNT perlakuan suhu terhadap 

total asam yoghurt kedelai hitam dapat dilihat pada Tabel 4.4 

 

Tabel 4.4Pengaruh Perbedaan Suhu Terhadap Total AsamYoghurt Kedelai Hitam 

Suhu(0C) Rerata (%) Notasi BNT 5% 

40 0.53 a  

43 0.50 b 0,02 

46 0.36 c  
Keterangan: Setiap data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu inkubasi yang 

diberikan maka nilai total asam yoghurt kedelai hitam akan semakin menurun. 

Nilai total asam tertinggi  sebesar 0,53% dihasilkan oleh yoghurt dengan suhu 

inkubasi 400C, sedangkan nilai total asam terendah sebesar 0,36% dihasilkan 

oleh yoghurt dengan suhu inkubasi 460C.Semakin tinggi suhu yang diberikan 

maka akan semakin rendahnilai total asam sampel.Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hidayat dkk., (2006) yang menyebutkan bahwa bakteri memiliki suhu 
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optimum yang berbeda-beda untuk tumbuh dan memetabolisme substrat. Pada 

pembuatan yoghurt digunakan starter berupa bakteri asam laktat yang terdiri dari 

Lactobacillus bulgaricusyang memiliki suhu optimum 42-450C dan Streptococcus 

thermophilusyang memiliki suhu optimum 38-420C. Selama proses pertumbuhan, 

terjadi simbiosis antara kedua jenis bakteri ini. Streptococcus thermophilus akan 

berkembang lebih cepat mengawali pembentukan asam laktat melalui fermentasi 

laktosa. Adanya peningkatan tingkat keasaman pada yoghurt berhubungan 

dengan adanya aktivitas BAL (Bakteri Asam Laktat) dalam memecah laktosa 

menjadi asam laktat.Peningkatan kadar asam laktat disebabkan karena adanya 

aktivitas BAL (Bakteri Asam Laktat) memecah laktosa dan gula-gula lain menjadi 

asam laktat. Aktivitas BAL (Bakteri Asam Laktat) akan mempengaruhi tingkat 

keasaman yoghurt karena produk metabolit yang dihasilkan berupa asam laktat 

(Gad et al., 2010). 

Selain konsentrasi inokulum dan suhu, waktu lama fermentasi juga dapat 

mempengaruhi kadar total asam pada yoghurt. Semakin lama proses fermentasi 

maka akan didapatkan nilai kadar asam yang semakin meningkat. Pada 

penelitian ini diberikan suhu 400C dengan lama fermentasi 8 jam, suhu 430C 

dengan lama fermentasi 6 jam, dan suhu 460C dengan lama fermentasi 4 jam. 

Semakin lama proses fermentasi maka bakteri asam laktat yang ada dapat 

merombak kandungan gula menjadi asam laktatsecara maksimal sehingga kadar 

total asam yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

SNI (2009) yang menyebutkan bahwa kadar total asam yang sesuai dengan 

standart kualitas yaitu berkisar 0,5 – 2 %, sedangkan kadar total asam pada 

penelitian ini berkisar 0,5 – 0,68%.  

Pemberian waktu inkubasi yang berbeda dapat menyebabkan kadar total 

asam yang dihasilkan berbeda. Semakin lama proses fermentasi yoghurt  nilai 

total asam akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh bakteri asam laktat 

yang terdapat pada yoghurt memiliki waktu lebih lama untuk memanfaatkan 

nutrisi yang terdapat pada medium untuk diubah menjadi asam laktat. Adanya 

penurunan kadar total asam pada sampel disebabkan karena metabolisme gula 

pada sampel belum termanfaatkan secara maksimal. 

 

4.2.3 Antioksidan 

 Analisa antioksidan  bertujuan untuk mengetahui tingkat kadar 

antioksidan dari yoghurt kedelai hitam  yang dihasilkan setelah melalui proses 
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fermentasi.Berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA) (Lampiran 2 hal 71), 

faktor konsentrasi inokulum dan suhu memberikan pengaruh nyata pada kadar 

antioksidan yoghurt (F hitung > F tabel), dan terdapat interaksi antara kedua 

faktor tersebut (F hitung > F tabel).  Untuk menguji perbedaan antara semua 

pasangan perlakuan maka selanjutnya dilakukan uji lanjut DMRT pada taraf 

kepercayaan 95%.Hasil uji lanjut DMRT dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5Pengaruh Suhu dan Konsentrasi Inokulum terhadap Kadar Antioksidan Yoghurt  
Kedelai Hitam 

Sampel Antioksidan 
(%) 

Notasi DMRT 
5% 

Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) 
 lama fementasi 8 jam 

2,67+ 0,15 a 0.40 

Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) 
lama fementasi 8 jam 

2,56+ 0,11 a 0.41 

Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) 
lama fementasi 8 jam 

2,13+ 0,07 a 0.42 

Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) 
lama fementasi 6 jam 

8,41+ 0,34 b 0.42 

Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) 
lama fementasi 6 jam 

9,24+ 0,08 bc 0.42 

Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) 
lama fementasi 6 jam 

5,41+ 0,03 c 0.43 

Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) 
lama fementasi 4 jam 

52,21+ 0,51 d 0.43 

Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) 
lama fementasi 4 jam 

55,33+ 0,27 de 0.43 

Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) 
lama fementasi 4 jam 

53,46+ 0,13 e  

Keterangan: Setiap data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 
 
 

Berdasarkan data Tabel 4.5menunjukkan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi inokulum dan suhu yang diberikan maka kadar antioksidan yoghurt 

akan semakin rendah. Aktivitas antioksidan yoghurt kedelai hitam tertinggi 

sebesar 55,33% dihasilkan oleh yoghurt dengan konsentrasi inokulum 5% dan 

suhu 460C dengan lama fermentasi 4 jam, sedangkan aktivitas antioksidan 

yoghurt kedelai hitam terendah sebesar 2,13% dihasilkan oleh yoghurt dengan 

konsentrasi inokulum 7% dan suhu 400C dengan lama fermentasi 8 jam. Menurut 

Pratt dan Hudson (1990) serta Shahidi dan Naczk (1950) dalam Trilaksani 

(2003), aktivitas antioksidan tertinggi pada biji kedelai sebesar 28,241%. 

Senyawa antioksidan yang ada pada kedelai yaitu flavonoid golongan isoflavon, 

ginestein dan daidzein.Isoflavon merupakan senyawametabolit sekunder yang 

banyak terdapat pada kedelai. Metabolit sekunder biasanya terbentuk akibat 

keterbatasan nutrien dalam medium pertumbuhan. Keterbatasan nutrien dalam 
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medium akan merangsang terbentuknya enzim-enzim yang berperan untuk 

pembentukan metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder berfungsi 

sebagai nutrien darurat yang dimanfaatkan mikroba untuk mempertahankan 

hidup (Paworoharsono, 2001). Dengan termanfaatkannya metabolit sekunder 

yang berupa isoflavon yang bertindak sebagai antioksidan sampel, maka 

kandungan antioksidan pada sampel dengan konsentrasi yang besarakan 

menurunkan kadar antioksidan sampel. 

Semakin tinggi suhu inkubasi yang diberikan pada bahan pangan, maka 

akan menyebabkan kelarutan senyawa-senyawa aktif dalam pelarut akan 

semakin besar sehingga kadar antioksidan bahan akan menigkat. Bila suhu 

paparan semakin tinggi, maka viskositas larutan akan menurun, sehingga 

tahanan perpindahan massa akan semakin kecil dan lebih mudah terekstrak 

sehingga kadar antioksidan bahan akan meningkat(Handayani, 2007).Semakin 

tinggi konsentrasi inokulum yang ditambahkan pada proses fermentasi maka 

akan semakin tinggi pula kadar antioksidan pada bahan. Hal ini dapat terjadi 

karenakomponen bahan yang termatabolisme secara sempurna oleh bakteri 

asam laktat akan semakin banyak. Proses hidrolisis gula yang semakin banyak 

oleh bakteri asam laktat dapat mengakibatkan senyawa fenol yang terbebaskan 

semakin banyak sehingga kadar antioksidan akan meningkat. Perombakan gula 

menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat yang bersifat sinergis dengan 

memberikan ion H+ pada radikal bebas sehingga meningkatkan aktivitas 

antioksidan primer (Pramurdia, 2013). Hasil fermentasi yang berupa asam laktat 

yang merupakan hasil metabolisme bakteri asam laktat serta peptida bioaktif 

hasil dari pemecahan ikatan peptida susu dan kacang dapat bertindak sebagai 

antioksidan (Chalid dan Hartiningsih, 2013). Kedelai hitam memiliki kandungan 

fenolik, tanin, antosianin dan isoflavon.Menurut Uliyanti (2006),selama proses 

fermentasi dihasilkan senyawa – senyawa seperti asam laktat, asam sirat, asam 

suksinat, asam malat, aseltadehid, diasetil, dan asetoin yang dapat bertindak 

sebagai antioksidan.  

 

4.2.4 Protein 

 Analisa protein bertujuan untuk mengetahui kadar protein dari yoghurt 

kedelai hitam yang dihasilkan setelah melalui proses fermentasi. Berdasarkan 

hasil analisa ragam (ANOVA) (Lampiran 2 hal 73), faktor konsentrasi inokulum 

dan suhu memberikan pengaruh nyata pada kadar protein yoghurt (F hitung > F 
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tabel), dan terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut (F hitung > F tabel).  

Untuk menguji perbedaan antara semua pasangan perlakuan maka selanjutnya 

dilakukan uji lanjut DMRT pada taraf kepercayaan 95%. Uji lanjut DMRT dapat 

dilihat pada Tabel 4.6. 

 

Tabel 4.6Pengaruh Suhu dan Konsentrasi Inokulum terhadap kadar protein Yoghurt  
Kedelai Hitam 

Sampel Protein (%) Notasi DMRT 5% 

Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) 
lama fementasi 8 jam 

5,55  + 0,37 g  

Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) 
lama fementasi 8 jam 

4,63  + 0,43 f 0.81 

Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) 
lama fementasi 8 jam 

7,78  + 0,56 e 0.81 

Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) 
lama fementasi 6 jam 

10,44+ 0,78 d 0.81 

Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) 
lama fementasi 6 jam 

12,35+ 0,38 cd 0.80 

Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) 
lama fementasi 6 jam 

10,22+ 0,29 c 0.80 

Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) 
lama fementasi 4 jam 

0,73  + 0,02 ab 0.79 

Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) 
lama fementasi 4 jam 

0,38  + 0,02 ab 0.78 

Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) 
 lama fementasi 4 jam 

0,34  + 0,03 a 0.76 

Keterangan: Setiap data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 
 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi 

inokulum dan suhu yang diberikan pada pembuatan yoghurt kedelai hitam maka 

kadar proteinyoghurt yang dihasilkan cenderung akan semakin meningkat. Kadar 

proteinyoghurt kedelai hitam tertinggi sebesar 12,35%dihasilkan oleh sampel 

dengan konsentrasi inokulum 5% dan suhu 430C dengan lama fermentasi 6 jam, 

sedangkan kadar proteinyoghurt kedelai hitam terendah sebesar 0,34% 

dihasilkan oleh sampel dengan konsentrasi inokulum 7% dan suhu 460C dengan 

lama fermentasi 4 jam. Semakin tinggi suhu yang diberikankan didapatkan hasil 

kadar protein yang semakin menurun, hal ini dapat disebabkan karena mikroba 

yang ditambahkan mengalami penurunan ketahanan hidup dimana mikroba 

tersebut tidak tahan terhadap suhu yang diberikan. Adanya pemberian suhu 

fermentasi yang tidak sesuai dengan suhu pertumbuhan mikroba akan 

menyebabkan mikroba yang ditambahkan mati.Pada pembuatan yoghurt 

dipengaruhi oleh starter bakteri asam laktat. Starter mempunyai peran penting 

dalam proses fermentasi. Starter yang umum digunakan adalah Lactobacillus 
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bulgaricus dengan suhu optimum 42-450C dan Sterptococcus thermophilus 

dengan suhu optimum 38-420C. Selama proses pertumbuhan, terjadi simbiosis 

antara kedua jenis bakteri ini. Sterptococcus thermophilus akan berkembang 

lebih cepat mengawali pembentukan asam laktat melalui fermentasi 

laktosa(Hidayat dkk., 2006). 

Kadar protein kedelai hitam mallika sebelum dilakukan proses 

pengolahan sebesar 34,88% (Balitkabi, 2012). Kadar protein pada susu kedelai 

3,55% (Syahri, 2010). Antara hasil penelitian dengan literatur mengalami 

perbedaan yang cukup besar hal ini dapat terjadi karena protein yang terdapat 

pada bahan pangan mudah mengalami perubahan, diantaranya terdenaturasi 

oleh perlakuan panas dan mengalami dekomposisi atau pemecahan oleh enzim-

enzim proteolitik. Denaturasi protein sendiri dapat diartikan bahwa terjadi 

perubahan terhadap struktur sekunder, tersier dan kuartener pada molekul 

protein. Proses denaturasi protein menyebabkan terbukanya susunan tiga 

dimensi molekul protein menjadi struktur yang acak (Ophart, 2003). 

Menurut SNI (2009), menyebutkan bahwa kadar protein pada yoghurt 

minimal berkisar 2,7 %. Denaturasi dipengaruhi oleh perubahan pH dan suhu. 

Denaturasi menyebabkan berkurangnya daya larut, sehingga kadar protein yang 

larut dalam air juga berkurang. Kultur bakteri pada produk fermentasi akan 

menghidrolisis protein untuk memperoleh nitrogen yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhannya. Selama proses fermentasi, selain gula sebagai sumber karbon 

yang akan dimetabolisme menjadi energi, kultur bakteri juga membutuhkan 

protein dan asam amino dalam substrat sebagai sumber nitrogen. Semakin tinggi 

konsentrasi inokulum yang ditambahkan maka jumlah nitrogen yang dibutuhkan 

akan semakin banyak sehingga kadar protein akan semakin menurun.  

Pada dasarnya kedelai memiliki senyawa antigizi yang menghambat kerja 

enzim tripsin untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Semakin lama 

proses fermentasi maka akan semakin banyak protein yang diuraikan menjadi 

asam amino. Dengan adanya proses fermentasi kadar protein sampel mengalami 

peningkatan. Kadar protein yang didapatkan pada penelitian dengan perlakuan 

suhu 430C dan suhu 400C lebih tinggi bila dibandingkan dengan kadar protein 

pada susu kedelai. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya perombakan 

protein sampel menjadi struktur yang lebih sederhana. Namun pada perlakuan 

dengan penambahan suhu 460C kadar protein sampel lebih rendah bila 

dibandingkan dengan kadar protein susu kedelai. Hal ini dikarenakan terjadinya 
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proses denaturasi protein yang menyebabkan berkurangnya daya larut dan akan 

mengendapka protein sehingga kadar protein yang terukur menjadi sedikit. 

 

4.2.5 Tanin 

 Analisa kadar tanin bertujuan untuk mengetahui kadar tanin yoghurt 

kedelai hitam yang dihasilkan setelah proses fermentasi. Berdasarkan hasil 

analisa ragam (ANOVA) (Lampiran 2 hal 73), faktor konsentrasi inokulum dan 

suhu memberikan pengaruh nyata pada kadar tanin yoghurt (F hitung > F tabel), 

dan terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut (F hitung > F tabel).  Untuk 

menguji perbedaan antara semua pasangan perlakuan maka selanjutnya 

dilakukan uji lanjut DMRT pada taraf kepercayaan 95%. Hasil uji lanjut DMRT 

dapat dilihat Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7Pengaruh Suhu dan Konsentrasi Inokulum terhadap Kadar TaninYoghurt  
Kedelai Hitam 

  Sampel Tanin 
(µg/gram),  

Notasi  DMRT 5% 

Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) 
lama fementasi 8 jam 

212,11 + 0,53 h  

Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) 
lama fementasi 8 jam 

242,98 + 0,61 g 1.42 

Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) 
lama fementasi 8 jam 

161,58 + 0,91 f 1.41 

Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) 
lama fementasi 6 jam 

102,11 + 0,53 e 1.41 

Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) 
lama fementasi 6 jam 

76,84   + 0,53 d 1.40 

Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) 
lama fementasi 6 jam 

65,26   + 0,91 c 1.39 

Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) 
lama fementasi 4 jam 

44,56   + 0,80 b 1.37 

Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) 
lama fementasi 4 jam 

35,09   + 0,80 ab 1.35 

Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) 
 lama fementasi 4 jam 

32,98   +0,30 a 1.33 

Keterangan: Setiap data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa semakin banyak konsentrasi 

inokulum dan suhu yang diberikan pada pembuatan yoghurt kedelai hitam maka 

kadar tanin yoghurt yang dihasilkan akan semakin rendah. Kadar tanin yoghurt 

kedelai hitam tertinggi sebesar242,98 µg/gramdihasilkan oleh sampel dengan 

konsentrasi inokulum 5% dan suhu 400C dengan lama fermentasi 8 jam, 

sedangkan kadar tanin yoghurt kedelai hitam terendah sebesar 32,98 

µg/gramdihasilkan oleh sampel dengan konsentrasi inokulum 7% dan suhu 460C 
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dengan lama fermentasi 4 jam.Kondisi fermentasi akan memberikan pengaruh 

terhadap terbentuknya bioaktif peptida. Dalam produk olahan hasil fermentasi, 

bioaktif peptida yang terbentuk tergantung pada jenis bakteri yang terdapat 

dalam kultur starter dan derajat hidrolisis (waktu fermentasi) yang terjadi. Proses 

proteolisis yang berlebihan justru akan menurunkan aktivitasnya. Fermentasi 

susu kedelai membutuhkan waktu yang lebih lama karena memiliki struktur yang 

lebih kompleks (Nurmagustina, 2014). Semakin lama proses fermentasi maka 

kadar tanin akan semakin meningkat, dimana proses fermentasi yang semakin 

lama dapat menyebabkan pelepasan tanin yang terikat pada bahan akan 

semakin meningkat.  

Semakin banyakkonsentrasi inokulum yang ditambahkan maka kadar tanin 

sampel akan menurun, hal ini karena semakin banyak bakteri asam laktat yang 

ditambahkan maka asam yang dibentuk akan semakin banyak.Buckle (2007), 

menambahkan bahwa proses fermentasi juga dapat menurunkan kadar tanin 

pada sampel. Ketika telah terjadi proses fermentasi, kandungan tanin dapat 

menurun karena tanin dapat terhidrolisis dengan adanya asam, sehingga kedelai 

yang telah dilakukan tahapan proses dengan melakukan proses fermentasi dapat 

mereduksi kadar tanin yang ada di dalam bahan. Pernyataan Buckle didukung 

dengan pernyataan Wang et al., (2004) yang menyatakan bahwa turunnya kadar 

tanin pada bahan disebabkan karenatanin merupakan golongan poliester yang 

memiliki komponen karbohidrat seperti glukosa dan asam fenolat karboksil dari 

asam galat atau asam hexahidroksifenol. Tanin memiliki sifat mudah terhidrolisis 

oleh asam, basa maupun enzim, dan sebagai hasil hidrolisisnya adalah suatu 

asam fenolat dan alkohol polihidrat atau gula (glukosa). 

 

4.2.6 Total Bakteri Asam Laktat 

 Analisa total bakteri asam laktat bertujuan untuk mengetahui total bakteri 

asam laktat dari yoghurt kedelai hitam yang dihasilkan setelah melalui proses 

fermentasi. Pengukuran ini dilakukan karenayoghurt merupakan minuman 

probiotik yang baik untuk kesehatan.Berdasarkan hasil analisa ragam (ANOVA) 

(Lampiran 2 hal 74), faktor konsentrasi inokulum  tidak memberikan pengaruh 

nyata dan suhu memberikan pengaruh nyata pada jumlah bakteri asam laktat 

sampel (F hitung > F tabel), dan tidak terdapat interaksi antara kedua faktor 

tersebut (F hitung > F tabel).  Untuk menguji perbedaan antara kedua faktor 
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maka selanjutnya dilakukan uji lanjut BNT pada taraf kepercayaan 95%. Hasil uji 

lanjut BNT disajikan pada Tabel 4.8. 

 

Tabel 4.8Pengaruh Suhu Terhadap Jumlah Bakteri Asam Laktat Yoghurt Kedelai Hitam 

Suhu (0C) 
Rerata(log 

cfu/ml) 
Notasi BNT (5%) 

40 6,96 C  

43 6,14 B 0,36 
46 1,43 A  

Keterangan:  *) Setiap data merupakan rerata dari 3 kali ulangan 

 

Berdasarkan data Tabel 4.8 menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu 

yang ditambahkan maka jumlah bakteri asam laktat yang ada pada yoghurtakan 

semakin semakin rendah. Jumlah bakteri asam laktat padayoghurt kedelai hitam 

tertinggi dihasilkan pada yoghurt kedelai hitam yang diinkubasi dengan suhu 

400C, sedangkanjumlah bakteri asam laktat terendah sebesar 1,43 log cfu/ml 

dihasilkan pada yoghurt kedelai hitam dengan suhu inkubasi 460C. SNI (2009), 

menyebutkan bahwa standar jumlah mikrobaminimal sebesar 1 x 107 CFU/ml 

atau sama dengan 7 log cfu/ml(Prayitno, 2006). Semakin tinggi suhu yang 

diberikan maka jumlah bakteri asam laktat akan semakin menurun, hal ini dapat 

disebabkan karena mikroba yang ditambahkan mengalami penurunan ketahanan 

hidup dimana mikroba tersebut tidak tahan terhadap suhu tinggi yang diberikan. 

Adanya pemberian suhu fermentasi yang tidak sesuai dengan suhu pertumbuhan 

mikroba akan menyebabkan mikroba yang ditambahkan mati. Pada pembuatan 

yoghurt dipengaruhi oleh starter bakteri asam laktat. Starter mempunyai peran 

penting dalam proses fermentasi. Starter yang umum digunakan adalah 

Lactobacillus bulgaricus dengan suhu optimum 42-450C dan Sterptococcus 

thermophilus dengan suhu optimum 38-420C. Selama proses pertumbuhan, 

terjadi simbiosis antara kedua jenis bakteri ini. Sterptococcus thermophilus akan 

berkembang lebih cepat mengawali pembentukan asam laktat melalui fermentasi 

laktosa(Hidayat dkk., 2006). 

 

4.2.7 Uji Organoleptik Yoghurt Kedelai Hitam 

Uji organoleptik terhadap suatu makanan adalah penilaian dengan 

menggunakan alat indera, yaitu penglihatan, pengecap, pembau, dan 

pendengar. Adapun hasil uji organoleptik pada produk yang akan dinilai meliputi 

uji rasa, aroma, warna, tekstur, keseluruhan. Uji kesukaan atau uji hedonik 

merupakan salah satu jenis uji penerimaan. Dalam uji ini panelis diminta 



 

53 
 

mengungkapkan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau tidak kesukaan, 

disamping itu panelis juga harus menentukan tingkat kesukakan atau 

ketidaksukaannya yang secara tidak langsung dapat mengetahuinya. Pada 

penelitin ini, dipilih 30 panelis tidak terlatih dan diminta memberikan tanggapan 

dan penilaian terhadap produk yoghurt kedelai hitam dengan memberikan skor 

untuk tingkat kesukaan. Tingkat kesukaan disebut juga skala hedonik dengan 

skala (1-5) dari sangat suka, suka, agak suka, tidak suka, sangat tidak suka 

terhadap parameter rasa, aroma, warna, tekstur, keseluruhan dari produk 

yoghurt kedelai hitam(Lampiran 2 hal 77). 

 

Tabel 4.9 Karakteristik YoghurtKedelai Hitam Uji Hedonik 

Sampel Rasa Aroma Warna Tekstur Keseluruhan 

Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) 
 lama fementasi 8 jam 

3,43 3,25 3,39 0,91 3,41 

Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) 
lama fementasi 8 jam 

3,46 3,47 3,89 3,95 3,68 

Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) 
lama fementasi 8 jam 

3,32 3,36 3,86 3,34 3,48 

Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) 
lama fementasi 6 jam 

2,61 2,77 2,46 1,05 2,64 

Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) 
lama fementasi 6 jam 

2,80 2,93 2,71 0,79 2,55 

Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) 
lama fementasi 6 jam 

2,93 3,00 3,02 0,90 2,84 

Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) 
lama fementasi 4 jam 

3,32 3,18 3,27 0,99 3,36 

Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) 
lama fementasi 4 jam 

3,23 3,16 3,48 0,91 4,21 

Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) 
lama fementasi 4 jam 

3,34 3,21 3,61 0,97 3,50 

Ket: Semakin tinggi nilai hedonik maka tingkat  penerimaan produk semakin tinggi.  
Nilai 1-2 (sangat tidak suka – suka), 
nilai 2-3 (tidak suka – agak suka), 
nilai 3-4 (agak suka – suka). 

 
Tabel 4.9 merupakan data hasil analisa sensori uji hedonik pada yoghurt 

kedelai hitam. Dari hasil analisa didapatkan bahwa atribut rasa yang paling 

disukai yaitu perlakuan I2F1 (Inokulum 5% dengan suhu 400C) sebesar 3,46. 

Atribut aroma yang paling disukai yaitu perlakuan I2F1 (Inokulum 5% dengan 

suhu 400C) sebesar 3,47. Atribut warna yang paing disukai yaitu perlakuan I2F1 

(Inokulum 5% dengan suhu 400C) sebesar 3,89. Atribut tekstur yang paing 

disukai yaitu perlakuan I2F1 (Inokulum 5% dengan suhu 400C) sebesar 3,95. 

Atribut keseluruhan yang paling disukai yaitu perlakuan I2F1 (Inokulum 5% 

dengan suhu 400C) sebesar 3,68. 
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 Tingkat kesukaan panelis terhadap yoghurt kedelai hitam diduga karena 

adanya senyawa-senyawa yang khas hasil dari proses fermentasi. Selama 

proses fermentasi aktivitas mikroorganisme terhadap senyawa molekul organik 

kompleks seperti protein, karbohidrat dan lemak mengubah senyawa-senyawa 

tersebut menjadi molekul-molekul yang leih sederhana, mudah larut dan 

kecernaanya menjadi meningkat (Hadiwiyoto, 1994). Tekstur dari yoghurt kedelai 

hitam dapat dipengaruhi oleh penambahan penstabil yang menyebabkan tekstur 

yoghurt menjadi lebih kental. Hasil uji sensoris dalm bentuk spider chart dapat 

dilihat padaGambar 4.1. Pelebaran jaring yang berada paling luar merupakan  

perlakuan terbaik berdasarkan atribut yang terdapat pada uji hedonik. 

 
Keterangan: Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) lama fementasi 8 jam 

Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) lama fementasi 8 jam 
Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) lama fementasi 8 jam 
Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) lama fementasi 6 jam 
Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) lama fementasi 6 jam 
Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) lama fementasi 6 jam 
Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) lama fementasi 4 jam 
Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) lama fementasi 4 jam 
Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) lama fementasi 4 jam 

 
Gambar 4.1Grafik pengaruh jumlah inokulum dan suhu inkubasi terhadap total 

bakteri asam laktat yoghurt kedelai hitam 

  

Gambar 4.1 menunjukkan perlakuan terbaik didapat pada perlakuan 

I2F1(Inokulum 5% suhu fermentasi 400C), dimana pada sampel tersebut garis 

atribut berada dipaling luar dari garis-garis yang lainnya. 

 

4.2.8 Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik pada yoghurt kedelai hitam ditentukan berdasarkan 

hasil analisa parameter kimia dan organoleptik. Perhitungan perlakuan terbaik 

dilakukan dengan menggunakan metode De Garmo. Perlakuan terbaik diperoleh 
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pada perlakuan I2F1 (inokulum 5% dengan suhu inkubasi 400C)(Lampiran 2 hal 

77). 

 

Tabel 4.10 Penilaian Terhadap Perlakuan Terbaik Yoghurt Kedelai Hitam 

Sampel Perlakuan Fisik, kimia, 
organoleptik 

Inokulum 3% Suhu 400C (I1F1) lama fementasi 8 jam   0,39 
Inokulum 5% Suhu 400C (I2F1) lama fementasi 8 jam 0,39 
Inokulum 7% Suhu 400C (I3F1) lama fementasi 8 jam 0,46 
Inokulum 3% Suhu 430C (I1F2) lama fementasi 6 jam   0,56 
Inokulum 5% Suhu 430C (I2F2) lama fementasi 6 jam   0,51 
Inokulum 7% Suhu 430C (I3F2) lama fementasi 6 jam   0,42 
Inokulum 3% Suhu 460C (I1F3) lama fementasi 4 jam   0,41 
Inokulum 5% Suhu 460C (I2F3) lama fementasi 4 jam   0,59 
Inokulum 7% Suhu 460C (I3F3) lama fementasi 4 jam   0,66 

 

Berdasarkan data yang didapat, hasil perhitungan untuk perlakuan terbaik 

didapatkan pada produk yoghurt kedelai hitam dengan perlakuan I2F1 (inokulum 

5% suhu 400C). 

 

Tabel 4.11Karakteristik YoghurtKedelai Hitam Perlakuan Terbaik 
Parameter Yoghurt Kedelai Hitam Perlakuan 

Terbaik 

Total BAL ( Log cfu / mL) 6,74 
pH 4,55+ 0,02 

Total Asam (%) 0,57    +0,02 
Kadar Protein (%) 4,63    +0,43 

Kadar Tanin (µg/gram) 242,98+0,61 
Kadar Antioksidan (%) 2,56     + 0,11 
Nilai Parameter Rasa 3,46 

Nilai Parameter Warna 3,47 
Nilai Parameter Aroma 3,89 
Nilai parameter Tekstur 3,95 

Nilai Parameter Keseluruhan 3,68 

Keterangan:  1) Setiap data analisa fisik dan kimia merupakan rerata dari 3 kali  
      ulangan 
  2) Angka setelah ±  pada analisa fisik - kimia adalah nilai standar  
      deviasi 
  3) Nilai parameter hedonik merupakan rerata nilai dari 30 panelis 
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perlakuan pemanfaatan kedelai hitam variasi inokulum dan suhuyang 

saling berinteraksi antar kedua faktor terhadap tanin, pH, Antioksidan, 

Protein. 

2. Perlakuan terbaik diperoleh pada perlakuan I2F1 (inokulum 5% dengan 

suhu inkubasi 400C) dengan karakteristik nilai pH4.55, total asam 0.55%, 

kadar antioksidan 2.56%, kadar protein 4.63%, kadar tanin 242.98 

µg/gram, total BAL (Bakteri Asam Laktat) 6.92 log cfu/ml, nilai uji hedonik 

dengan parameter rasa 3.364, parameter aroma 3.364, parameter warna 

3.591, parameter tekstur 3.045, dan parameter keseluruhan 3.364. 

 

5.2 Saran 

1. Perlu penelitian lebih lanjut untuk memberikan varian rasa pada yoghurt 

kedelai hitam untuk meningkatkan daya terima masyarakat dengan cara 

menambahkan perisa atau meningkatkan konsentrasi gula pada proses 

pembuatan black soyghurt. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang umur simpan dari produk 

yoghurt kedelai hitam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Adams, M. R. Dan M. R. J. Nout (Ed). 2001. Fermentation and Food Safety. 

Aspen Publishers. Maryland. P. 42, 254. 

Adisarwanto. 2008. Budidaya Kedelai Tropika. Penebar Swadaya, Jakarta. 

Adie, M. 2013. Kedelai Hitam : Varietas, Kandungan Gizi Dan  ProspekBahan 

Baku Industri. Badan  Litbang Pertanian , Balai Penelitian Tanaman 

Kacang-kacangan. Volume VII No. 1 ISSN  1979-8911  78. 

Affandi, R., dan Tang, U. 2002. Fisiologi Hewan Hewan Air. University Riau 

Press. Riau. 217p. 

Allgeyer, L. C., M. J. Miller and S. Y. Lee. 2010. Sensory and 

MicrobiologicalQuality of Yoghurt Drinks with Prebiotic and 

Probiotics. J. Dairy Scl. 93: 4471-4479. 

Anonimus. 2016. Lactobacillus bulgaricus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus. Diakses tanggal 6 

Oktober 2016. 

Anonimus. 2016. Streptococcus 

thermophilus.http://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_thermophilus. 

Diakses tanggal 6 Oktober 2016. 

Apriyantono, A., D. Fardiaz., N. L. Puspitasari, Sudarmawati, S. Budiyanto. 

1989.Petunjuk Laboratorium Analisa Pangan. Pusat Antar Universitas 

Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor. Bogor. P. 34, 71-73. 

Ashari, S. 1995. Hortikultura Aspek Budidaya. UI-Press. Jakarta. 

Ashari, A. 2013. The Inhibition Corossion Test Of Soft Steel Using A 

Compound Tannin Extract From The Leaves Of Ketapang 

(Terminalia Catappa L) In Brine Solution.http://digilib.unila.ac.id. 

Diakses pada senin, 22 Mei 2017 pukul 00.15. 

Astadi, I.R., M. Astuti., U. Santoso and P. S Nugraheni. 2009. In Vitro 

Antioxidant Activity of Anthocyanins Of Black Soybean Seed Coat In 

Human Low Density Lipoprotein (LDL). Food Chem., 122: 659-663. 

Astawan, M. 2009. Sehat dengan Hidangan Kacang dan Biji-Bijian. Penebar 

Swadaya. Jakarta. 

Atman. 2009. Strategi Peningkatan Produksi Kedelai di Indonesia. J. Ilmiah 

Tambua 8:39-45. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_bulgaricus.%20Diakses%20tanggal%206
http://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_thermophilus
http://digilib.unila.ac.id/


 

58 
 

Aquaion. 2000. Sodium Carboxymethyl Cellulose (CMC) Chemistry. Hercules 

Incorporation. 

Badan Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. 2008. Kedelai Hitam Kaya 

Gizi dan Bernilai Ekonomi. Informasi Ringkas. Bank Pengetahuan 

Tanaman Pangan Indonesia. Malang. 

Badan Standarisasi Nasional. 2010. Gula Kristal – Bagian 3 : Putih. SNI 3140-

3-2010. 

Badan Standarisasi Nasional. 1992. Yogurt. Jakarta: Badan Standarisasi 

Nasional. 

Baiduri, I. 2011. Pengaruh Pemberian Yoghurt Kedelai Hitam (Black 

Soyghurt) Terhadap Kadar Trigliserida Serum Tikus 

Hipertrigliseridemia. Artikel Penelitian, Fakultas Kedokteran, Universitas 

Diponegoro, Hal 5-6. 

Baltova, K. 2013. Starter Culture For Production Of Yoghurt From Sheep’s 

Milk With Extended Shelf Life. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 

19(2) 2013, 94-96. 

Balitkabi. 2012. Deskripsi varietas unggul kacang-kacangan dan umbi-

umbian. Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-

umbian. Malang. 185 hlm. 

Buckle, K. A., R. A. Edward., G. H. Fleet and M. Wootton. 2007. Ilmu Pangan. 

Penerjemah Purnomo dan Adiono. UI-Press. Jakarta. 

Cahyadi, W. 2013. Kedelai Khasiat dan Teknologi. Bumi Aksara: Jakarta. 

Chalid, S. Y. dan Hartiningsih, F. 2013. Potensi Dadih Susu Kerbau 

Fermentasi sebagai Antioksidan dan Antibkteri. Prosiding Semira 

FMIPA Universitas Lampung 369-375. 

Chandan, C. R., H. Charles,., K. Arun and Y. H. Hui. 2006. Manufacturing 

Yoghurt and Fermented Milks. 1nd Ed., Blackwell. Australia. 

Damardjati, D. S., Marwoto, D. K. S. Swastika D. M. Arsyad, dan Y. Hilman. 

2005. Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai. Badan 

Litbang Pertanian, Departemen Pertanian. Jakarta. 

Dalimartha, S. Dan Soedibyo, M., 1999. Awet Muda dengan Tumbuhan Obat 

dan Diet Supleme. Trubus Agriwidya, Jakarta. Hal 36-40. 

Darwin. 2013. Kajian tentang Glukosa. Laporan Penelitian. Yogyakarta: UGM. 

Devi, N. 2010. Nutrition dan Food : Gizi Untuk Keluarga. Jakarta: PT. Kompas 

Media Nusantara.  



 

59 
 

Dwidjoseputro, D. 2005. Dasar – Dasar Mikrobiologi. Djambatan: Jakarta. 

Djaafar, T. F dan Rahayu. E. S. 2006. Karakteristik Yoghurt dengan Inokulum 

Lactobacillus yang Diisolasi dari Makanan Fermentasi Tradisional. 

Agros. 8(1): 73-80. 

Estiasih, T. 2006. Teknologi dan Aplikasi Polisakarida dalam Pengolahan 

Pangan. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 

Fardiaz, S. 1992. Mikrobiologi Pangan I. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama.  

Fardiaz, S. 2000. Prinsip Hazard Analysis Critical Control (HACCP) dalam 

Industri Pangan. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. FATETA. Industri 

Pertanian Bogor. Bogor. 

Fellows, P and Humpton. 1992. Small Scale Food Processing. Intermediate 

Tecnology Publication. UK. 

Feng, H., et al., . 2008. Novel Processof  Fermenting Black 

SoybeanGlycinemax (L.)Merrill Yogur twith Dramatically Reduced 

Flatulence-Causing Oligosaccharides but Enriched Soy 

Phytoalexins. Food Chem. 56, 10078–10084.  

Fennema, O. R., Karen dan D. B. Lund. 1996. Prinsiple of Food Science. The 

AVI Publishing. Connecticut. 

Fuller, R. 1992. History and Development of Probiotik. In Prbiotic th Scientific  

Basic. Chapman and Hall. London. 

Fox, P. F., and Sweeney, Mc. 1998. Dairy Chemistry and Biochemistry. 

Departementof Food Chemistry, University College Cork, Ireland. 

Gad, A. S., A. M. Kholif and A. F. Sayed. 2010. Evaluation of the Nutritional 

Value of Functional Yoghurt Resulting from Combination of Date 

Palm Syrup and Skim Milk. Am. J. Food Techlonogi. 5: 250-259. 

Ginting, N dan Pasaribu, E. 2005. Pengaruh Temperatur dalam Pembuatan 

Yoghurt dari Berbagai Jenis Susu dengan Menggunakan 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus.  Journal 

Agribisnis Peternakan Vol 1, No 2.  

Ginting, erlina., dkk. 2015. Varietas Unggul Kedelai Hitam Sebagai 

BahanBaku Kecap. Prosiding Seminar Agroindustri dan Lokakarya 

Nasional FKPT-TPI  Program Studi TIP-UTM. 

Gulo, N. 2006. Substitusi Susu Kedelai dengan Susu Sapi pada Pembuatan 

Soyghurt Instan. Jurnal Penelitian Bidang Ilmu Pertanian. 2:70-73. 



 

60 
 

Hadiwiyoto, S. 1994. Pengujian Mutu Susu dan Hasil Olahannya. PT. Liberty 

Yogyakarta. 

Hamani, S. 1999.  Studi Karakteristik Fisikokimia dan KapasitasAntioksidan 

Tepung Tempe Kacang Komak. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian 

Institut Pertanian Bogor.  

Handayani, A. D. 2007. Pengaruh Suhu terhadapKarotenoid pada Ekstraksi 

Kulid Udang dengan Menggunakan Minyak Kelapa Sawit. National 

Conference: Design dan Aplication of Technology 2007. Surabaya. 1-4 

hal. 

Haryan, S. 2001. Segarnya Yoghurt.http://steven.haryan.to/yogurt. diakses pada 

tanggal 18 September 2016. 

Helferich, W. and Westhoff. 1980. All About Yoghurt. prentice Hall. Inglewood 

Cliffs. New York. 

Hendriani R, Rostinawati T, Kusuma SAF. 2009. Penelusuran Antibakteri 

Bakteriosin dari Bakteri Asam Laktat dalam Yoghurt Asal Kabupaten 

Bandung Barat terhadap Staphylococus aureus dan Escherichi coli. 

Laporan Akhir LITMUD Unpad.  

Hernani dan Raharjo, M., 2005. Tanaman Berkhasiat Antioksidan. Penebar 

Swadaya. Jakarta.  

Hidayat, N., M. C. Padaga, dan S. Suhartini. 2006. Mikrobiologi Industri. ANDI. 

Yogyakarta. 

Holt. 1994. Determinative Bacteriology.  Ed ke-9 NSA. Lippincot William 

&Wilkins. 

Ikhlas, N. 2013.Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Herba Kemangi (Ocimum 

americanum Linn) dengan Metode DPPH. Jakarta: Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 

Indratiningsih, Widodo, S. I. O. Salasia dan E. Wahyuni. 2004. Produksi 

Yoghurt Shitake Yoshitake) sebagai Pangan Kesehatan Berbasis 

Susu.Jurnal Teknologi dan Industri Pangan. 15 (1) : 54-60. 

Indriaty, F. 2013. Pengaruh Penambahan Susu Skim Bubuk Terhadap Mutu 

Yoghurt Santan Kelapa. Teknologi Industri. Baristand Industri Manado. 

Intan, R. 2011. Kedelai Hitam (Glycine Max L). Sebagai Susu. Universitas 

Sebelas Maret Surakarta.  

http://steven.haryan.to/yogurt


 

61 
 

Jenie, B. S. L. 2003. Pangan Fungsional Penyusun Flora Usus yang 

Menguntungkan (makalah) didalam : Seminar Sehari Mikroflora Usus 

Bagi Kesehatan dan Kebugaran. Bogor. 

Koswara, S. 1995. Teknologi Pengolahan Kedelai. Pustaka Sinar Harapan. 

Jakarta.  

Lay, D. W. 1994. Analisis Mikroba di Laboratorium. PT Raja Drafindo Persada. 

Jakarta. 

Marshall SH. 2003. Antimicrobial Peptides: As Natural Al ternative to 

Chemical Antibiotics And a Potential for Applied Biotechnology. 

Electron. J. Biotech., 3 : 6.  

Mayasari, S. 2010. Kajian Karakteristik Kimia dan Sensoris Sosis Tempe 

Kedelai Hitam (Glysine soja) dan Kacang Merah (Phaseolus vulgaris) 

dengan Bahan Biji Berkulit dan Tanpa Kulit.Skripsi. Surakarta: 

Universitas Sebelas Maret. 

Murtini, E.S, Arfat G.R dan Sutrisno A. 2011. KarakteristikKandungan Kimia 

dan Daya Cerna Tempe Sorgum Coklat (Sorghum bicolor). Malang : 

Universitas Brawijaya. 

Moulyneux, P. 2004. The Use Of The Stable Free Radical 

Diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) For Estimating Antioksidant Activity. 

J. Sci. Technol. 26 (2):211-219. 

Muchtadi, T. R dan Sugiyono. 2010. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. 

Alfabeta: Bandung. 

Murray, J. F. C. 2000. Cellulosics. Dalam G. O Philips, G. O and P. A. Williams 

(Eds). Handbook of Hydrocolloids. CSR Press, Boca Raton. 

Murti, T. W. 2010. Evaluasi Komposisi Kimia Susu Kambing Segar yang 

Difortifikasi Bakteri Asam Laktat dengan Kehadiran Ekstrak Susu 

Kedelai. Semarang: Unika Soegijapranata. 

Nisa, F. C. 2008. Viabilitas dan Deteksi Subletal Bakteri Probiotik pada Susu 

Kedelai Fermentasi Instan Metode Pengeringan Beku (Kajian Jenis 

Isolat dan Konsentrasi Sukrosa sebagai Krioprotektan). Journal 

Teknologi Pertanian, Vol 9 (No. 1), Hal 40-51. 

Nofrianti, R., F. Azima, R. Eliyasmi. 2013. Pengaruh Penambahan Madu 

Terhadap Mutu Yogurt Jagung. Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan. 

Indonesia Food Technologist Community. 



 

62 
 

Nurmagustina, D. E dan Wirawati, C. U. 2014. Potensi Susu Kedelai Asam 

(Soyghurt) Kaya Bioaktif Peptida sebagai Antimikroba. Jurnal 

Penelitian Pertanian Terapan Vol. 14(3): 158-166.  

Ophart, C. E. 2003. Denaturation of Proteins. Elmhurst Collage. Virtual 

Chembook. 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PR/IV/2010 tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 

Poedjiadi, A. dan Suprihatin, T. 2006. Dasar - Dasar Biokimia.Universitas 

Indonesia. Jakarta. 

Potter et al., 1993. Depression Of Plasma Cholesterol In Men 

ByConsumption Of Baked Products Containing Soy Protein. 

Prakash, A. 2001. Antioksidant Activity. Heart of Giant Recourse, 19 (2), 1-4. 

Pramayanti. 2015. Pengaruh Penambahan Penstabil Terhadap Karakteristik 

Fisik (Viskositas dan Sineresis). Skripsi. Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Malang. 

Pramurdia, E. G. 2013. Aktivitas Antioksidan Minuman Prebiotik Sari Kurma 

(Phoenix dactilyfera L.) dengan Isolat L. Plantarum dan L. casei. 

Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol.2 No.3 p.98-109. 

Pratt, D. E., dan Hudson, B. J. F., 1992. Natural Antioxidants Not Exploited 

Commercially Cit. B. J. F. Hudson, Food Antioxidants, Elsevier 

Applied Science, 171-192. 

Pratiwi, S. F., Aminah, S., dan Nurhidajah. 2013. Aktivitas Antioksidan, 

Karakteristik Kimia, dan Sifat Organoleptik Susu Kecambah Kedelai 

Hitam (Glycine Soja) Berdasarkan Variasi Waktu Perkecambahan. 

Vol 04 No. 08 Tahun 2013. 

Rahman, A. 1992. Pengantar Teknologi Fermentasi. Pusat Antar Universitas 

Pangan dan Gizi. IPB. Bogor, 90-92. 

Rasika, D.M.D., Ruwanmali, J.K.U. 2014. The Evolution, Processing, Varieties 

and Healty Benefit of Yoghurt. International Journal of Scientific and 

Research Publication, Vol 4. ISSN 2258-3153. 

Rohdiana, D. 2001. Aktivitas Daya Tangkap Radikal Polifenol dalam Daun 

Teh. Majalah Jurnal Indonesia 12. 1. 53-58. 

Rukmana, H. R. 2001. Yoghurt dan Karamel Susu. Kanisius. Yogyakarta. 

Sadikin, M. 2001. Biokimia Darah. Widya Medika. Jakarta. 



 

63 
 

Salminen, S., Wright a. V. 2004. Lactic Acid Barteria Microbiological and 

Function Aspect. Trird Edition, Revised and Expanded. New York. 

Salisbury, F. B., dan C. W. Ross. 1995. Fisiologi Tumbuhan. Jilid I Terjemahan 

Diah R. Lukman dan Sumaryo. ITB: Bandung. 

Shah, N. P. 2000. Probiotic Bacteria : Selective Enumeration And Survival In 

Dairy Foods. J. Dairy Sci. 83 : 894-907.  

Silvia. 2002. Pembuatan Yoghurt Kedelai (Soygurt) dengan Menggunakan 

Kultur Campuran Bifidobacerium bifidum dan Streptococcus 

thermophilus. Skripsi. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Simatupang, P., Marwoto, dan D. K. S. Swastika. 2005. Pengembangan Kedelai 

dan Kebijakan Penelitikan di Indonesia. Makalah disampaikan pada 

Lokakarya Pengembangan Kedelai di Lahan Sub Optimal. Balitkabi 

Malang. 

Standar Nasional Indonesia (SNI). 2009. SNI 2981:2009. Yoghurt. Badan 

Standardisasi Nasional (BSN), Jakarta.  

Soeharsono. 2010. Fisiologi Ternak. Padjajaran. Bandung (Enzim bal pada 

susu sapi). 

Speer, E. 1998. Milk and Dairy Product Technology.  Marcel Dekker Inc. USA. 

Sudarmadji, S. dkk. 2007. Analisis Bahan Makanan dan Pertanian. 

Liberti.Yogyakarta. 

Suprihatin, M. L. 2010. Teknologi Fermentasi. UNESA Press. 

Supriyono, T. 2008. Kandungan Beta Karoen, Polifenol Total dan Aktivitas 

Memerantas Radikal Bebas Kefir Susu Kacang Hijau (Vigna radiata) 

oleh Pengaruh Jumlah Starter (Lactobacillus bulgaricus dan 

Candida kefir) dan Konsentrasi Glukosa. Tesis. Megister Gizi 

Masyarakat. Program Pascasarjana. UNDIP. Semarang. 

Surahman, D. N. 2005. Pengaruh Jenis Penstabil (Gelatin da Agar Batang) 

dan Konsentrasi Penstabil terhadap Produk Soyghurt. LIPI. Balai 

Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Widyariset. 8(1): 144-156. 

Surono, I. S. 2004. Probiotik Susu Fermentasi dan Kesehatan. PT. Tri Cipta 

Karya (TRICK). Jakarta.  

Syahri, S. 2010. Pengaruh Konsentrasi (Lactobacillus acidophilus) pada 

Pembuatan Soyghurt Enkapsulasi. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN 

Alaudin. Makasar. 



 

64 
 

Syahrurachman, A. 1994. Buku ajar Mikrobiologi Kedokteran Edisi Revisi. 

Jakarta: Bina Rupa Aksara. 

Tahir, I., Wijaya, K. Dan Widianingsih, D. 2003. Terapan Analisa Hansch untuk 

Aktivitas Antioksidan Senyawa Turunan Flavon/Flafonol. Seminar on 

chemometrics-chemistry dept gadja mada university. 

Tamime, A. Y and V. M. E. Marshall. 1999. Mikrobiology and Technology of 

Fermented Milks. In Microbiology and Biochemistry of Cheese and 

Fermented Milk. End. B. A. Law. Blackie. Acad. Prof. London. 

Tamim and Robinson. 1999. Yoghurt: Science and Technology (2nd ed). CRC 

Press, England. 

Trilaksani dan Wini. 2003. Antioksidan; Jenis, Sumber, Mekanisme Kerja dan 

Peran Terhadap Kesehatan. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

Vedamuthu, E. R. 1982. Fermented Milk. Dalam A. H. Rose, Fermented Food 

Academic Press, London. 

Wahyudi, A dan S. Samsundari. 2008. Bugar dengan Susu Fermenasi. UMM 

Press. Malang.  

Wanda. 2005. Changes in Acidity of Fermented Milk Products During their 

Storage as Exemplified by Natural Bio-yoghurt. Milchwissenschaft. 60 

(3):294-296. 

Wang. Y., Spratling. B. M., Bell. D. R. Zo., Weidmeimer. R.D., McAllister. Y. A. 

2004. Effect of Alkali Pretretment of Wheat Straw an the Eficiency of 

Exogenous Fibriolitic Enzymes. J. Anim. Sci. 82:198-208. 

Widjanarko, S.B. 2006. Analisis Hasil Pertanian Jilid 1. Fakultas Teknologi 

Pertanian Universitas Brawaijaya. Malang. 

Widodo. 2003. Teknologi Proses Fermentasi Kecap. Lacticia Press. 

Yogyakarta.  

Wijayanti, S. D, dkk. 2015.  Biokimia dan Analisis Pangan. Modul Praktikum. 

Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 

Winarno, F. G. 2004. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Gramedia Utama. Jakarta. 

Winarno. 2002. Flavor Bagi Industri Pangan. Mbrio Press. Bogor. 

Winarsih, H. 2007. Antioksidan Alami dan Radikal Bebas. Penerbit Kanisius. 

Yogyakarta 

Witono, Judi. R., Okky dan Apriani, Dewi. 2004. Kajian Awal Terhadap 

Pembuatan Carboxumethil Starch (CMS) dari Umbi Pati Garut. Jurnal 

ISSN: 1411-4216. 



 

65 
 

Xu, B.J. and S.K.S. Chang. 2007. A Comparative Study on PhenolicProfils 

and Antioxidant of Legums as Affected by Extraction Solvents. J. 

Food Sci., 72(2):159-166. 

Yildiz, Z. 2010. Development and Manufacture of Yoghurt and Other 

Functional Dairy Products. CRC Press. Taylor and Francis Group. 

Broken Sound Parkway NM. Boca Roton. Fle. 

Yusmarini, A. M dan Hadiwiyoto S. 1998. Perubahan Oligosakarida pada Susu  

Kedelai dalam Proses Pembuatan Yogurt. berkala Penelitian 

Pascasarjana (BPPS). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Bagian depan.pdf (p.1-15)
	BAB I.pdf (p.16-18)
	BAB II.pdf (p.19-50)
	BAB III.pdf (p.51-55)
	BAB IV.pdf (p.56-71)
	BAB V.pdf (p.72)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.73-81)

