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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu adalah hasil dari sekresi kelenjar mamae pada 

ternak sapi yang sedang laktasi yang diperoleh dengan cara 

pemerahan secara sempurna dan merupakan bahan makanan 

yang banyak mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh 

tubuh manusia, seperti protein hewani, karbohidrat, lemak, 

mineral, dan vitamin. Susu memiliki sifat yang mudah dicerna 

dan diserap sehingga baik untuk dikonsumsi. Ginting dan 

Pasaribu (2005) susu merupakan sumber kalsium, fosfor, 

vitamin B, dan merupakan protein yang sangat baik. Kualitas 

protein dalam susu setara dengan protein yang ada dalam 

daging dan telur. Protein susu sangat kaya akan kandungan 

lisin, yang merupakan salah satu asam amino esensial yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh. Produk olahan susu lainnya, 

yaitu seperti mentega, keju, kefir, yoghurt, susu krim, atau 

susu skim (susu rendah lemak). 

Yoghurt merupakan salah satu contoh dari produk susu 

olahan melalui proses fermentasi bakteri asam laktat, 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. 

Rasa asam yang terdapat pada yoghurt merupakan hasil dari 

proses fermentasi bakteri asam laktat (BAL) yang mengubah 

gula susu (laktosa atau disakarida) menjadi asam laktat 

(Setianto, Pramono dan Mulyani, 2014). Yoghurt sangat baik 

untuk kesehatan tubuh manusia, terutama untuk menjaga 

keasaman lambung. Lambung dalam kondisi asam dapat 

mengakibatkan pertumbuhan bakteri patogen di dalam usus 

akan terhambat. Yoghurt selain dapat menjaga kesehatan 
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lambung, dapat juga menurunkan kadar kolesterol darah dan 

mencegah penyakit kanker saluran pencernaan, hal ini 

dikarenakan di dalam yoghurt mengandung bakteri hidup 

sebagai probiotik dari makanan yang menguntungkan bagi 

mikroflora dalam saluran pencernaan. Kadar protein dalam 

yoghurt lebih tinggi daripada protein susu biasa, hal ini 

disebabkan penambahan protein dari sintesa mikroba dan 

kandungan protein dari mikroba tersebut. Yoghurt juga dapat 

dikonsumsi bagi seorang yang menderita kelainan lactoce 

intolerence (Ginting dan Pasaribu, 2005). 

Citarasa asam pada yoghurt terkadang kurang disukai 

oleh konsumen, sehingga diperlukan inovasi baru pada 

yoghurt agar memberikan rasa yang berbeda pada produk 

yoghurt yang sebelumnya. Salah satu inovasi baru yang 

diberikan yaitu dengan penambahan tape singkong (Manihot 

utilissima) akan menghasilkan produk yoghurt yang tidak 

terlalu asam. Tape merupakan produk yang dihasilkan dari 

proses fermentasi, dalam proses fermentasi tersebut terjadi 

suatu perombakan bahan-bahan yang tidak sederhana. Zat pati 

yang ada dalam singkong akan diubah menjadi bentuk yang 

lebih sederhana yaitu gula, dengan bantuan mikroorganisme 

yang disebut dengan ragi atau khamir (Hasanah, Jannah dan 

Fasya, 2012). Ragi tape merupakan populasi campuran yang 

terdiri dari mikroorganisme genus Aspergillus, 

Saccharomyces, Candida, Hansenulla, dan bakteri 

Acetobacter. Aspergillus menyederhanakan tepung menjadi 

glukosa serta memproduksi enzim glukoamilase yang akan 

memecah pati dengan cara mengeluarkan unit-unit glukosa, 

sedangkan Saccharomyces, Candida dan Hansenulla dapat 

menguraikan gula menjadi alkohol dan bermacam-macam zat 
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organik lain, sementara Acetobacter dapat merombak alkohol 

menjadi asam. Jamur yang terdapat dalam ragi tape, antara lain 

yaitu Chlamydomucor oryzae, Mucor sp, dan Rhizopus sp 

(Hasanah dkk., 2012). Ragi tape dapat menyederhanakan 

tepung menjadi glukosa dan memecah pati dengan 

mengeluarkan unit-unit glukosa mengakibatkan tape singkong 

mempunyai rasa manis dan rasa yang khas pada tape. Hasil 

penelitian dari Asnawi, Sumarlan dan Hermanto (2013) 

didapatkan hasil dengan penggunaan suhu terkontrol 32-35
o
C 

total gulanya adalah 26,68%. Hasil ini lebih besar 

dibandingkan dengan penggunaan suhu terkontrol 27-30
o
C 

yaitu sebesar 17,79% dan proses fermentasi secara alami yang 

mengandung total gula sebesar 16,72%. Penambahan tape 

singkong dengan kandungan total gula yang cukup tinggi 

diharapkan bisa meningkatkan nilai pH, menurunkan total 

asam, meningkatkan gula reduksi dan memberikan rasa manis 

pada yoghurt. Berdasarkan dari latar belakang yang telah 

teruraikan diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul 

"Pengaruh Penambahan Tape Singkong (Manihot utilissima) 

terhadap Kualitas Yoghurt Ditinjau dari Nilai pH, Keasaman, 

Gula Reduksi, dan Rasa". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan 

masalah dari penelitian ini adalah berapa penambahan tape 

singkong yang tepat agar mendapatkan yoghurt dengan nilai 

pH, keasaman, gula reduksi dan rasa yang terbaik. 

 

1.3 Tujuan 
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 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penambahan tape singkong yang tepat agar 

mendapatkan yoghurt dengan nilai pH, keasaman, gula reduksi 

dan rasa yang terbaik. 

1.4 Kegunaan 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi 

manfaat, antara lain: 

1. Bagi penulis menambah pengetahuan dan keahlian 

dalam pembuatan yoghurt dengan inovasi 

penambahan tape singkong. 

2. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai informasi 

mengenai pembuatan yoghurt dengan penambahan 

tape singkong dengan kadar yang tepat. 

3. Bagi instansi yang terkait dapat menambah ilmu 

pengetahuan dan khususnya teknologi pengolahan 

yoghurt dengan inovasi penambahan tape singkong 

ditinjau dari nilai pH, keasaman, gula reduksi, dan 

rasa pada yoghurt. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Yoghurt mengandung nilai gizi yang lebih tinggi 

daripada susu segar sebagai bahan dasar dari pembuatan 

yoghurt. Meningkatnya total padatan dapat meningkatkan 

kandungan zat-zat gizi lainnya. Yoghurt mempunyai 

kesegaran, aroma, tekstur, dan rasa yang khas yaitu asam dan 

manis. Selama proses fermentasi akan terbentuk asam-asam 

organik yang menimbulkan citarasa khas pada yoghurt 

(Yusmarini dan Efendi, 2004). Kriteria yoghurt dengan 

kualitas yang baik yaitu yoghurt yang menghasilkan kadar 

laktosa yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan dasar 



5 

 

pembuatannya. Akibat kemampuan mencerna gula, BAL akan 

menyebabkan turunnya kadar laktosa, turunnya pH, sehingga 

meningkatkan keasaman sebagai akibat diproduksinya asam 

laktat. Penurunan nilai pH diduga dapat menyebabkan 

timbulnya rasa asam yang dapat berpegaruh terhadap 

penerimaan konsumen (Kumalasari, Legowo dan Al-Baarri, 

2013). 

Penambahan sari kurma pada yoghurt drink 

berpengaruh terhadap gula reduksi yang dihasilkan, semakin 

meningkat konsentrasi penambahan (25%, 30%, 35%, 40%) 

maka semakin meningkat pula gula reduksi yang dihasilkan 

(2,49%, 2,57%, 2,64%, 2,77%). Penambahan sari kurma 

memberikan perbedaan pengaruh pada kadar gula reduksi 

disebabkan sari kurma mengandung glukosa dan fruktosa 

sekitar 30-70% yang dapat meningkatkan kadar gula reduksi. 

Hal ini juga berpengaruh terhadap nilai pH yang semakin 

meningkat yaitu 3,64, 3,68, 3,71, 3,74, serta keasaman pada 

yoghurt drink yang semakin menurun (0,74%, 0,72%, 0,66%, 

0,60%) (Hadi, Purwadi dan Evanuarini, 2017). Penambahan 

sari tape ketan hitam (5%, 15%, 25%, 35%) pada susu 

kambing dengan lama pemeraman 24 jam didapatkan hasil 

gula reduksi sebesar (2,65%, 3,26%, 3,74%, 4,81%) (Ningsih, 

Radiati dan  Al Awwaly, 2013). 

Fermentasi tape singkong selama 48 jam yang 

dilakukan oleh mikroba sudah berlangsung secara maksimal, 

sehingga rasa tape yang dihasilkan lebih manis. Semakin lama 

proses fermentasi yang berlangsung, maka jumlah karbohidrat 

yang dirombak menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti 

glukosa semakin banyak. Waktu yang digunakan semakin 

lama untuk proses fermentasi, maka rasa tape akan semakin 
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manis pula. Total gula pada tape singkong didapatkan hasil 

pada hari ke 1, 2 dan 3 sebesar 16,72%, 18% dan 25%, 

sedangkan total asam sebesar 0,20%, 0,28% dan 0,41% serta 

didapatkan nilai pH sebesar 5,56, 5,19 dan 5,73 (Asnawi dkk., 

2013). Penambahan tape singkong sebagai pengganti gula 

sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, 20% akan didapatkan kualitas 

yoghurt drink dengan nilai pH, keasaman, gula reduksi, dan 

rasa yang terbaik.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoghurt 

Yoghurt banyak dikembangkan dengan 

beberapa varian kadar nilai pH 3,5-4,5 

(Malaka, 2007). 

 

Penurunan nilai pH dapat menyebabkan rasa asam yang 

berpengaruh terhadap penerimaan konsumen (Kumalasari 

dkk., 2013). 

Pemanis atau perasa (pengganti gula) 

 

Tape singkong 

 Total gula: hari ke 1 (16,72%), hari ke 2 (18%), hari ke 3 (25%) 

 Total asam: hari ke 1(0,20%), hari ke 2 (0,28%), hari ke 3 (0,041%) 

 pH: hari ke 1(5,56), hari ke 2 (5,19), hari ke 3 (5,73)  

(Asnawi dkk., 2013) 

 

Akan didapatkan kualitas yoghurt 

dengan nilai pH, keasaman, gula 

reduksi, dan rasa yang terbaik 
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Gambar 1. Diagram Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan tape singkong dengan konsentrasi yang 

berbeda dapat meningkatkan nilai pH, menurunkan total asam, 

meningkatkan gula reduksi dan memberikan rasa manis pada 

yoghurt. 

 


