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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan cairan yang diperoleh dari hasil 

pemerahan sapi sehat yang tidak mendapatkan perlakuan 

penambahan atau pengurangan bahan yang dapat 

mempengaruhi kemurniannya, kecuali proses pendinginan. 

Susu termasuk bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena 

mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan manusia seperti 

lemak, protein, karbohidrat, mineral dan vitamin. Kandungan 

nutrisinya yang lengkap dan seimbang menyebabkan susu 

menjadi media yang efektif bagi pertumbuhan dan 

perkembangan mikroorganisme. Pertumbuhan dan 

perkembangan mikroorganisme di dalam susu menyebabkan 

terjadinya kerusakan yang dapat berbahaya bagi kesehatan 

masyarakat. Sehingga, perlu dilakukan pengolahan untuk 

memperpanjang daya simpan dan mencegah kerusakan pada 

susu. Salah satu pengolahan susu yang dapat dilakukan adalah 

pembuatan yoghurt. Prinsip pembuatan yoghurt adalah dengan 

merubah karbohidrat susu yaitu laktosa menjadi asam laktat 

melalui proses fermentasi. Yoghurt dapat menjadi alternatif 

produk olahan susu bagi penderita lactose intolerance.  

Yoghurt adalah salah satu produk hasil pengolahan susu 

yang memanfaatkan proses fermentasi bakteri asam laktat yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Proses fermentasi tersebut akan menyebabkan transformasi 

susu menjadi produk yang memiliki tekstur kental (semi solid), 

warna yang lebih gelap dan rasa yang lebih asam. Pada 

tujuannya yoghurt dibuat untuk mencegah kerusakan susu 

akibat mikroorganisme. Namun, yoghurt sendiri ternyata rentan 
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mengalami kerusakan fisik yang dapat menurunkan 

kualitasnya. Sehingga perlu adanya bahan untuk 

mempertahankan kualitasnya, salah satunya adalah pati uwi. 

Uwi adalah jenis umbi-umbian yang tumbuh dan 

berkembang di daerah tropis dan subtropis. Uwi biasanya 

tumbuh liar di hutan-hutan atau sebagai tanaman tumpang sari 

yang kurang mendapat perawatan. Petani umumnya menanam 

uwi sebagai tanaman sampingan yang sengaja ditanam di lahan 

pekarangan rumah (Hapsari, 2014). Menurut Wheatley, Scott, 

Best dan Wiersema (2002), uwi mengandung pati sebanyak 

79% dari bahan kering, sedangkan Udensi, Oselebe dan Iwaela 

(2008) menyebutkan kadar pati uwi sebesar 80%. Menurut 

Winarti dan Saputro (2013), Dioscorea alata mengandung 

kadar pati 83.38% - 86,68%, kadar amilosa 14,81% - 17,59%, 

kadar amilopektin 68,57% - 69,36%. Berdasarkan penjelasan 

tersebut uwi dapat dimanfaatkan sebagai stabilizer alami, 

karena mengandung amilopektin yang tinggi. Pati sebagai 

stabilizer alami dapat mencegah terjadinya kerusakan fisik dan 

mempertahankan viskositas. Penambahan pati sebagai salah 

satu stabilizer alami diharapkan mampu mengatasi penurunan 

kualitas fisik pada yoghurt.  

Pemanfaatan uwi dalam bentuk pati, selain digunakan 

sebagai stabilizer alami dalam pembuatan yoghurt juga 

digunakan sebagai prebiotik bagi bakteri asam laktat 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus dan 

membantu jalannya proses fermentasi yoghurt. Menurut 

Winarti dan Saputro (2013), uwi (Dioscorea alata) 

mengandung inulin yang dapat memberikan nilai tambah pada 

uwi. Inulin adalah polimer dari unit–unit fruktosa dengan gugus 

terminal glukosa. Unit-unit fruktosa dalam inulin dihubungkan 

oleh ikatan β(2-1) glikosidik, sehingga enzim pencernaan tidak 
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dapat mencernanya dan pada akhirnya inulin mencapai usus 

besar tanpa mengalami perubahan struktur, sehingga inulin 

dapat digunakan sebagai prebiotik. Menurut Cakrawati dan 

Kusumah (2016), pemilihan stabilizer didasarkan atas beberapa 

hal seperti sifat soluibilitas dalam air, viskositas relatif stabil 

pada pH bahan makanan dan mudah diperoleh. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan 

pati uwi terhadap kadar protein, total plate count, bakteri asam 

laktat dan eksopolisakarida.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh penambahan pati uwi (Dioscorea alata) terhadap 

kadar protein, total plate count, bakteri asam laktat dan 

eksopolisakarida pada produk yoghurt. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kadar protein, total plate count, bakteri asam laktat dan 

eksopolisakarida pada yoghurt yang diberi penambahan pati 

uwi (Dioscorea alata). 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini untuk memberikan informasi 

tentang bagaimana pengaruhnya terhadap kadar protein, total 

plate count, bakteri asam laktat dan eksopolisakarida pada 

yoghurt yang diberi penambahan pati uwi (Dioscorea alata). 
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1.5 Kerangka Pikir 

Susu merupakan cairan hasil pemerahan sapi sehat yang 

tidak mendapatkan perlakuan yang dapat mempengaruhi 

kemurniannya. Susu merupakan bahan makanan yang bernilai 

gizi tinggi. Kandungan nutrisinya yang lengkap dan seimbang 

menyebabkan susu menjadi media pertumbuhan dan 

perkembangan mikroorganisme dan terjadilah kerusakan susu 

yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sehingga, 

perlu dilakukan pengolahan untuk memperpanjang daya simpan 

dan mencegah kerusakan pada susu yaitu pembuatan yoghurt. 

Yoghurt merupakan produk hasil fermentasi susu yang 

menggunakan bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Proses fermentasi 

pada yoghurt menghasilkan produk yang memiliki tekstur 

kental, warna gelap dan rasa yang asam. Pada tujuannya 

yoghurt dibuat untuk mencegah kerusakan susu akibat 

mikroorganisme. Namun, yoghurt sendiri ternyata rentan 

mengalami kerusakan fisik yang dapat menurunkan 

kualitasnya. 

Penambahan pati sebagai stabilizer alami dianggap 

mampu mengatasi permasalahan tersebut, sehingga kualitas 

yoghurt dapat dipertahankan. Bahan stabilizer alami yang dapat 

digunakan adalah pati uwi (Dioscorea alata). Pati uwi 

mengandung amilopektin yang tinggi sehingga cocok untuk 

digunakan sebagai stabilizer. Menurut Winarti dan Saputro 

(2013), Dioscorea alata mengandung kadar pati 83.38-86,68%, 

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

Uwi (Dioscorea alata) juga mengandung inulin yang tinggi dan 

tidak kalah dengan umbi gembili. Kandungan inulin pada Uwi 

(Dioscorea alata) sebesar 13-14% (Winarti, Harmayani dan 

Nurismanto, 2011). Sehingga, selain berfungsi sebagai 
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stabilizer juga berfungsi sebagai prebiotik bagi Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Uwi (Dioscorea 

alata) tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Jawa, 

Nusa Tenggara hingga Papua namun dalam perkembangannya 

uwi kalah popular dengan umbi komersil seperti kentang, ubi 

jalar dan ubi kayu. Potensi daerah penghasil uwi terdapat di 

wilayah Jawa Timur seperti Tulungagung, Blitar dan Malang, 

karena uwi masih dapat ditemukan di ladang-ladang masyarakat 

dan masih dijual di pasar tradisional (Anonim, 2017). 

Bahan penstabil atau stabilizer berfungsi untuk 

meningkatkan viskositas dan meningkatkan daya ikat air serta 

mencegah terjadinya pemisahan padatan dengan cairan yoghurt 

(Surahman, 2005). Penambahan pati uwi sebagai bahan 

penstabil diharapkan dapat meningkatkan kualitas yoghurt 

tanpa terjadi penurunan kadar nutrisi. Skema kerangka pikir 

dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

  

Susu segar 

Yoghurt 

Parameter evaluasi 

kualitas Yoghurt 

dengan penambahan 

pati uwi 

Kadar Protein 

Total Plate 

Count 

Bakteri Asam 

Laktat 

Eksopolisakarida 

Ditambahkan pati uwi 0%, 0,5%, 1%, 1,5% dan 2% 

Kandungan amilopektin  (68-69%), amilosa (14-17%) 

dan inulin (13-14%) pada uwi dapat digunakan sebagai 

stabilizer agar yoghurt yang dihasilkan tidak mengalami 

penurunan kualitas fisik (Winarti dan Saputro, 2013). 

 

Potensi uwi terdapat di daerah seperti Tulungagung, 

Blitar dan Malang. (Anonim, 2017) 

 



7 

 

1.6 Hipotesis 

1. H0 : Penambahan pati uwi (Dioscorea alata) pada 

yoghurt tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap dari kadar protein, total plate count, bakteri 

asam laktat dan eksopolisakarida. 

2. H1 : Penambahan pati uwi (Dioscorea alata) pada 

yoghurt memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

kadar protein, total plate count, bakteri asam laktat dan 

eksopolisakarida. 
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