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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Yoghurt 

Yoghurt adalah produk hasil fermentasi air susu oleh 

bakteri Streptococus thermophillus dan Lactobacillus 

bulgaricus yang padat akan gizi karena mengandung protein, 

vitamin, mineral dan rendah lemak (Susilorini dan Sawitri, 

2006). Yoghurt dapat memberikan nilai tambah pada susu 

terutama untuk meningkatkan daya cerna susu dan membentuk 

ekologi dalam sistem digesti untuk menunjang stabilitas sistem 

pencernaan (Adam dan Andy, 2011). Kualitas yoghurt  

ditentukan oleh  total  bakteri asam  laktat,  total  asam,  flavor,  

aroma dan tekstur (Yulistiani, 2009). Yoghurt merupakan 

minuman probiotik sekaligus mempunyai fungsi untuk 

mengurangi kolesterol, serta merupakan salah satu produk 

pencegah kanker usus besar. Probiotik merupakan 

mikroorganisme yang berfungsi  untuk membantu 

metabolisme mikroorganisme asli yang hidup di dalam saluran 

pencernaan (intestinal peningkatan kolesterol dalam darah 

dengan cara mengasimilasi kolesterol kemudian menyimpan 

flora). Probiotik pada yoghurt, khususnya bakteri lactobacilli, 

dapat mencegah terjadinya peningkatan kadar kolesterol 

didalam tubuh sehingga kolesterol tersebut tidak dapat terserap 

oleh serum darah (Sawitri dkk., 2008). Yoghurt bermanfaat 

terutama bagi penderita lactose intolerance karena laktosa 

dalam susu yoghurt telah diubah menjadi asam laktat dan 

kandungan enzim laktase yang berasal dari bakteri starter 

masih aktif. Yoghurt sering pula dimanfaatkan orang yang 

ingin menurunkan berat badan dengan syarat dikonsumsi tanpa 

pemanis (Susilorini dan Sawitri, 2007). 
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Yoghurt set merupakan produk yoghurt yang pada saat 

inkubasi atau fermentasi susu berada dalam kemasan kecil dan 

karakteristik koagulannya tidak berubah (Surajudin dkk., 

2005). Yoghurt set merupakan produk dari hasil fermentasi 

atau koagulasi susu yang dilakukan dalam wadah, dan yoghurt 

yang dihasilkan dalam konsistensi semi-padat (Temesgen, 

2015). Yoghurt set memiliki tekstur yang sangat kental dan 

yogurt ini dalam proses pembuatannya tidak mengalami 

penambahan gula, aroma serta rasa sehingga rasa yanga 

terdapat pada yoghurt set merupakan rasa yang asli dari hasil 

fermentasi yaitu asam. Yoghurt set memiliki tekstur semi 

padat, berbentuk seperti gel dan memiliki tingkat viskositas 

yang tinggi (Spreer, 2004). 

Yoghurt set merupakan salah satu tipe yoghurt dengan 

tipe yoghurt yang memiliki konsistensi setengah padat, dimana 

proses pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah 

proses inokulasi starter. Yoghurt set berbeda yoghurt stired 

yang inkubasinya dilakukan setelah proses inokulasi starter 

kedalam tangki dalam jumlah besar dan memiliki konsentrasi 

agak keras dibandingkan dengan yoghurt set. Yoghurt set 

langsung dimasukkan kedalam kemasan akhir setelah tahap 

inokulasi. Jika pH yang diinginkan sudah tercapai, kemasan 

didinginkan. Koagulum yang dihasilkan kompak dan hasil gel 

berbentuk semi padat sehingga disebut set. Pada prinsipnya 

proses pembuatan yoghurt set memiliki karakteristik yang 

hampir sama dengan proses pembuatan yoghurt pada 

umumnya. Proses pemeraman dalam kemasan pada yoghurt set 

yang membedakan dengan proses pembuatan yoghurt lainnya 

(Varnam and Sutherland, 1994). 

 Berikut standar kualitas yoghurt berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia (2009) pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Syarat Mutu Yoghurt (SNI 01-2981-2009) 

Kriteria Satuan Persyaratan 

Lemak %b/b Minimum 3,0 

Protein %b/b Minimum 2,7 

Total padatan %b/b Minimum 8,2 

Kadar abu %b/b                   Maksimal 1,0 

Keadaan   

Penampakan  Cairan kental –padat 

Rasa  Asam/khas 

Bau 

Cemaran mikroba:  

Caliform 

Listeria 

Salmonella  

 Normal/khas 

 

Maks 10 APM 

Negatif  

Negatif  

Sumber : Anonim,(2009) 

 

2.2   Umbi Garut 

Tinggi tanaman 60-80 cm, dengan batang sejati terdapat 

dalam tanah, berbentuk silinder yang menebal diujungnya. 

Daunnya berbentuk bulat telur memanjang berwarna hijau 

polos atau berbercak putih. Umbinya berwarna putih ditutupi 

oleh kulit berupa sisik berwarna coklat muda yang tersusun 

bersesuaian. Daerah asal tanaman garut adalah Amerika tropis, 

yang kemudian tersebar luas ke daerah tropis lainnya termasuk 

Indonesia. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 0-900 

mdpl, dan tumbuh baik pada ketinggian 60-90 mdpl, pada 

tempat-tempat dengan tanah lembab yang terlindung dari sinar 

matahari langsung (Sastrapradja dkk., 1977). Komposisi kimia 

umbi garut dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi kimia umbi garut (per 100 g umbi garut)  

Komponen Kandungan per 100 g umbi 

Pati (g) 21,7 

Serat (g)   1,3 

Protein (g)   1,0 

Lemak (g)   0,1 

Abu (g) 

Air (g) 

  1,4 

69,1 

Sumber : Pratiwi (2008). 

Tanaman garut berakar serabut, mempunyai rhizoma 

yang mula-mula tampak berupa batang yang merayap lalu 

menembus kedalam tanah dan membengkak membentuk suatu 

organ yang berdaging. Berikut klasifikasi tanaman garut: 

 

Kingdom   : Plantae 

Subkingdom  : Tracheophyta  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Liliopsida  

Subkelas  : Zingiberidae  

Ordo   : Zingiberales  

Famili   : Marantaceae  

Genus   : Maranta dan 

Spesies   : Maranta Arundinacea L. 

(Anonim, 2007 dalam Dewi, 2011). 

 

Menurut Dewi (2011), umbi garut yang umumnya 

berbentuk silinder mempunyai ujung dengan bentuk yang 

bervariasi. Sebagian kecil umbi mempunyai ujung tumpul 

membulat. Bentuk ujung umbi ini dapat menunjukkan tingkat 

kematangan dan tanda panen umbi. Umbi garut yang masih 

muda umumnya mempunyai ujung yang lancip sedangkan 
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umbi garut yang tua ujungnya membulat. Umbi garut lancip 

karena adanya pertumbuhan sisik baru atau dengan kata lain 

umbi masih dalam proses pertumbuhan. Ujung yang tumpul 

membulat menunjukkan bahwa sisik tidak tumbuh lagi pada 

umbi karena tanaman garut sudah tua.  Warna sisik umbi garut 

dapat digunakan sebagai tanda kematangan umbi. Umbi yang 

masih muda umumnya mempunyai sisik yang berwarna putih, 

sedangkan umbi garut yang tua mempunyai sisik yang 

berwarna coklat. Bentuk ujung dari sisik umbi garut adalah 

agak lancip, sedangkan pangkal dari sisik umbi garut 

menempel pada ruas-ruas umbi. Bila sisik dikelupas dari umbi 

tampak bahwa sebenarnya umbi garut mempunyai ruas-ruas . 

Umbi garut mengandung nutrisi yang cukup tinggi 

sebagai bahan pangan, yaitu 19.4-21.7% pati, 1.0-2.2% 

protein, 69-72% air, 0.8-1.3% serat, 1.3-1.4% kadar abu, serta 

sedikit gula.Umbi garut segar dapat menghasilkan pati dengan 

rendemen 15-20% (Dewi, 2011). Umbi garut adalah sumber 

karbohidrat yang memiliki kandungan indeks glikemik rendah 

(GI=14) dibanding jenis umbi-umbian yang lain sehingga 

sangat bermanfaat bagi kesehatan terutama untuk penderita 

diabetes atau penyakit kencing manis (Marsono, 2002). 

Kelebihan umbi garut yang lain adalah kandungan fosfor dan 

besi yang lebih tinggi, yaitu sebesar 22mg dan 2mg tiap 100 g, 

dibandingkan dengan tepung terigu sehingga sangat baik untuk 

pertumbuhan tulang dan gigi bagi anak-anak dan usia lanjut 

(Direktorat Gizi Depkes, 2010). 

Indeks Glikemik adalah tingkatan pangan menurut 

efeknya terhadap kadar gula darah. Dengan kata lain indeks 

glikemik  adalah respon glukosa darah terhadap makanan 

dibandingkan dengan respon glukosa darah terhadap glukosa 

murni. Indeks glikemik  berguna untuk menentukan respon 
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glukosa darah terhadap jenis dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi (Rimbawan dan Siagian, 2004). Pangan dengan IG 

rendah memiliki potensi sebagai pangan fungsional. Dengan 

nilai IG umbi garut dan suweg  kukus yang rendah, umbi garut 

dan suweg memiliki potensi yang sangat baik untuk 

dikembangkan terkait dengan nilai IG-nya (Hasan, Astuti dan 

Susilawati, 2011) . 

Menurut Rosa (2010), Keunggulan garut adalah daya 

cerna serta kandungan zat besinya yang tinggi. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya didapatkan hasil bahwa kombinasi L. 

casei Rhamnosus dengan ekstrak gula tepung garut segar 

menunjukkan adanya penurunan jumlah total mikroba, 

kenaikan jumlah bakteri asam laktat serta dapat menekan 

pertumbuhan bakteri E. coli dan Salmonella. Karena mampu 

meningkatkan jumlah bakteri asam laktat serta dapat menekan 

pertumbuhan bakteri patogen maka garut digolongkan sebagai 

prebiotik. 

 

2.3 Pati  

Menurut Suriani (2008), pati terdiri dari dua fraksi yang 

dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut 

amilosa dan fraksi tidak larut disebut amilopektin. Polimer 

linier dari D-glukosa membentuk amilosa dengan ikatan 

(alfa)-1,4-glukosa. Sedangkan polimer amilopektin adalah 

terbentuk dari ikatan (alfa)-1,4-glukosida dan membentuk 

cabang pada ikatan (alfa)-1,6-glukosida. Pati juga memiliki 

monomer atau monosakaridanya ialah D-glukosa dengan 

submonomer atau subunit maltosa. Jenis pati banyak 

ditemukan di alam, karena dapat disintesis oleh ribuan jenis 

tumbuhan. Sebagai senyawa atau zat, pati yang berasal dari 
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banyak sumber ini dibedakan dengan bentuk mikroskopisnya 

karena setiap pati memiliki bentuk dan partikel yang berbeda. 

Tepung dan pati merupakan dua produk yang berbeda 

cara pembuatan maupun sifat fisikokimia serta 

pemanfaatannya. Pati merupakan penyusun utama tepung yang 

mengandung amilosa dan amilopektin. Selain amilosa dan 

amilopektin, di dalam pati juga terdapat komponen lain dalam 

jumlah sedikit, yaitu lipid (sekitar 1%), protein, fosfor dan 

mineral. Pada pembuatan tepung, seluruh komponen yang 

terkandung di dalam bahan pangan dipertahankan 

keberadaannya, kecuali air sehingga tepung bisa jadi tidak 

murni hanya mengandung pati, karena tercampur dengan 

protein, serat dan sebagainya sedangkan pada pembuatan pati 

pada prinsipnya hanya mengekstrak kandungan patinya saja. 

Inulin dan oligosakarida yang larut air kemungkinan ikut 

terbuang bersama air pada proses pembuatan pati (Rosa, 

2010). 

Pati merupakan sumber utama karbohidrat dalam 

pangan. Pati merupakan komponen utama pada bebijian dan 

umbi-umbian. Pati merupakan bentuk penting polisakarida 

yang tersimpan dalam jaringan tanaman, berupa granula dalam 

kloroplas daun dan dalam amiloplas biji dan umbi. Menurut 

Dewi (2011), pati merupakan salah satu bentuk utama dari 

karbohidrat dalam makanan. Pati adalah polisakarida yang 

dibentuk dari sejumlah molekul glukosa dengan ikatan α-

glikosidik. Oleh karena itu, pati disebut juga karbohidrat 

kompleks. Pati alami biasanya mengandung amilopektin lebih 

banyak daripada amilosa. Butiran pati mengandung amilosa 

berkisar antara 15–30%, sedangkan amilopektin berkisar 

antara 70–85%. Perbandingan antara amilosa dan amilopektin 

akan berpengaruh pada sifat kelarutan dan derajat gelatinisasi 
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pati. Menurut Estiasih (2012), amilosa memiliki kemampuan 

untuk membentuk gel setelah pati tergelatinisasi dan 

membentuk pasta. Sifat amilopektin berbeda dengan amilosa 

karena amilopektin memiliki banyak percabangan. 

Retrogradasi pada amilopektin lebih bersifat lambat dan pasta 

yang terbentuk lebih bersifat lengket (kohesif) dan elastis 

(gummy texture). 

 

Tabel 3. Komposisi zat gizi dalam pati garut 

Zat Gizi Pati Garut 

Pati 80, 86% 

-Amilosa 21,78% 

-Amilopektin 59,10% 

Protein 0,61% 

Kadar air 15,48% 

Kadar abu 0,47% 

Serat kasar 0,12% 

Sumber : Pratiwi(2008) 

 Penggunaan pati dalam bahan pangan berkaitan dengan 

perubahan yang dialami pati ketika diolah. Pati dapat 

berinteraksi dengan air dan mengalami beberapa perubahan 

yaitu gelatinisasi dan pembentukan pasta. Perubahan ini 

ditunjukkan dengan adanya proses pelarutan pati, pengentalan 

dan meningkatnya viskositas. Karena hal tersebut, pati dapat 

digunakan sebagai bahan pengental, sehingga dapat merubah 

atau mengendalikan sifat alir dan tekstur bahan pangan. 

Alasan utama penggunaan pati dalam industri pangan adalah 

karena ketersediaannya dan harganya yang murah. Dengan 

penggunaan pati diharapkan dapat memanfaatkan sumber 
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lokal dan juga mengurangi biaya produksi (Alkali et al., 

2008). 

 

2.4 Stabilizer 

Semakin tinggi konsentrasi penstabil, semakin tinggi 

total padatan terlarutnya. Total padatan terlarut meningkat 

karena air bebas diikat oleh bahan penstabil sehingga 

konsentrasi bahan yang larut meningkat. Semakin banyak 

partikel yang terikat oleh bahan penstabil maka total padatan 

yang terlarut juga akan semakin meningkat dan mengurangi 

endapan yang terbentuk. Dengan adanya bahan penstabil maka 

partikel-partikel yang tersuspensi akan terperangkap dalam 

sistem tersebut dan tidak mengendap oleh pengaruh gaya 

gravitasi (Kusumah, 2007 dalam Farikha, Anam dan 

Widowati, 2013).  

Menurut Anonim (1988), tentang bahan tambahan 

makanan, pengelmulsi, penstabil, pemantap, dan pengental 

adalah bahan tambahan makanan yang dapat membantu 

terbentuknya atau memantapkan sistem dispersi yang 

homogen pada makanan. Stabilizer adalah substansi yang 

mampu menghasilkan suspensi yang stabil dari dua cairan 

yang tidak dapat bercampur secara alami. Fungsi utama dari 

penambahan stabilizer pada eskrim/yoghurt beku adalah 

menstabilisasi globula lemak dan menghasilkan penampakan 

yang baik pada produk. Fungsi lainnya adalah 

menyeragamkan struktur, memperbaiki dan menjaga kualitas, 

memperpanjang daya simpan serta untuk mendapatkan body 

dan tekstur yang optimum (Agarwal and Prasad, 2013). 

Penambahan penstabil berfungsi meningkatkan viskositas dan 

daya ikat air, serta menurunkan sineresis (Jannah, 2014). 

Selain mampu untuk mengikat air yang merupakan media 
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pertumbuhan bakteri, fungsi stabilizer yang lain yaitu dapat 

meningkatkan masa simpan yogurt dengan menekan 

pertumbuhan bakteri pembusuk (Utomo, Purwadi, dan 

Thohari, 2013 ). Hasil penelitian Jimoh and Kolapo (2007) 

menunjukkan bahwa penambahan stabilizer memberikan 

pengaruh pada kualitas yoghurt kedelai. Bahan penstabil yang 

ditambahkan yaitu pati singkong (S), pati jagung (J), dan 

gelatin (G) pada konsentrasi 1%, 1.5%, dan 2%. 

Bahan penstabil dalam pembuatan produk berfungsi 

untuk menstabilkan produk sehingga tidak terjadi pemisahan 

antara air dan bahan padatan. Bahan penstabil yang biasa 

digunakan dalam pembuatan produk skala industri adalah 

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) atau sejenis bahan penstabil 

sintetis lainnya yang menghasilkan tekstur baik namun tidak 

mengandung unsur-unsur yang bermanfaat bagi kesehatan dan 

dapat berpengaruh pada kesehatan bila digunakan secara 

berlebihan (Suprapti, 2000 dalam Pahruzi dan Ninsix, 2016). 

Hasil penelitian Utomo, Purwadi, dan Thohari ( 2013 ) 

menunjukkan bahwa penambahan stabilizer alami umbi 

porang (amorphophallus oncophyllus) menghasilkan kualitas 

yogurt drink lebih baik selama penyimpanan pada refrigerator 

dibandingkan penggunaan stabilizer gelatin ditinjau dari TPC, 

viskositas, sineresis dan PH. Penambahan porang dengan 

konsentrasi tertinggi (2 g) memberikan pengaruh terbaik untuk 

menekan pertumbuhan bakteri sampai 1,818 log10 CFU/ml, 

meningkatkan viskositas hingga 19.66 cp, menurunkan nilai 

sineresis sampai 76.91, dan menstabilkan PH pada 5,90. 

Sinergi dengan sifat kemampuan umbi porang yang 

mengandung glukomanan sehingga dapat memperkuat struktur 

gel, memperbaiki struktur dan mengentalkan. Menurut Pahruzi 

dan Ninsix (2016), tepung maizena merupakan salah satu 
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bahan pengental alami dan memiliki kandungan zat pati yang 

didalamnya terdapat amilopektin. Tepung maizena juga 

digunakan sebagai bahan pengikat dan juga berfungsi untuk 

memberikan penampakan mengkilap pada produk yang 

dihasilkan. Menurut Azhar (2009), inulin memenuhi syarat 

sebagai bahan penstabil karena inulin memiliki sifat tidak 

berasa, terdispersi baik dalam air dan cocok jika 

dikombinasikan dengan makanan rendah lemak seperti susu 

skim. 

Pati garut  memiliki kandungan karbohidrat 80,86% 

yang terdiri dari amilosa dan amilopektin. Amilopektin 

merupakan butur-butir pati tidak larut dalam air dingin tetapi 

apabila suspense dalam air dipanaskan, akan terjadi suatu 

larutan koloid yang kental (Poedjiadi dan Supriyanti, 2006). 

Amilopektin memiliki sifat menyerap air sehingga dapat 

memperbaiki kualitas produk lebih baik pada kue 

dibandingkan dengan produk tanpa penambahan biji nangka 

karena mengandung amilopektin lebih rendah 

(Supriyadi,2014). Berdasarkan sifat tersebut pati garut dapat 

digunakan sebagai bahan penstabil pada pembuatan yoghurt 

set.  

 

2.5   BahanBaku Pembuatan Yogurt 

2.5.1 Susu Segar 

Susu adalah cairan yang disekresikan oleh mamalia 

dari kelenjar mamae (Saleh, 2004). Suwito dan Andriani 

(2012) menyebutkan bahwa susu merupakan salah satu pangan 

asal ternak yang memiliki kandungan gizi seperti protein, 

lemak, mineral dan beberapa vitamin. Menurut Astawan 

(2006), kandungan terbesar susu adalah air dan lemak. 

Kandungan lemak dalam susu mengandung vitamin yang 
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hanya larut dalam lemak yaitu A, D, E, dan K. Air susu 

mengandung berbagai macam tipe protein, yang dapat 

dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kasein (80%) dan 

laktoglobulin (20%). Rasa manis air susu karena adanya 

laktosa berkontribusi sekitar 40% kalori dari air susu penuh 

(whole milk). Laktosa terdiri atas dua macam gula sederhana 

yaitu glukosa dan galaktosa. Susu harus memenuhi syarat-

syarat kesehatan dan kebersihan, karena susu merupakan 

media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Susu juga mudah 

rusak bila penanganannya kurang baik, sehingga mempunyai 

masa simpan yang relatif singkat (Usmiati dan Abubakar, 

2009). Syarat mutu susu menurut SNI No 3141.1:2011 dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Syarat Mutu Susu Segar   

No. Karakteristik  Satuan  Syarat  

1)  Berat jenis (pada suhu 

27,5 ºC) minimum 

g/ml 1,0270 

2)  Kadar lemak minimum % 3,0 

3)  Kadar bahan kering tanpa 

lemak minimum 

% 7,8 

4)  Kadar protein minimum % 2,8 

5)  Warna, bau, rasa, 

kekentalan 

- Tidak ada 

perubahan 

6)  Derajat asam ºSH 6,0 - 7,5 

7)  Ph - 6,3 – 6,8 

8)  Uji alkohol (70%) v/v - Negatif  

9)  Cemaran mikroba, 

maksimum: 

a. Total plate count 

b. Staphylococcus 

aureus 

 

 

CFU/ml 

CFU/ml 

CFU/ml 

 

 

1x10
6 

1x10
2 

1x10
3 
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c. Enterobacteriaceae 

10)  Jumlah sel somatis 

maksimum 

Sel/ml 4x10
5 

11)  Residu antibiotika 

(golongan penisilin, 

tetrasiklin, 

aminoglikosida, 

makriloda) 

- Negatif  

12)  Uji pemalsuan - Negatif  

13)  Titik beku ºC -0,520 s.d -

0,560 

14)  Uji peroxidase - Positif  

15)  Cemaran logam berat, 

maksimum: 

a. Timbal (Pb) 

b. Merkuri (hg) 

c. Arsen (as) 

 

 

µg/ml 

µg/ml 

µg/ml 

 

 

0,02 

0,03 

0,1 

Sumber : Anonim (2011). 

2.5.2. Kultur Bakteri Yogurt 

 Fermentasi susu menjadi yoghurt dilakukan dengan 

bantuan bakteri asam laktat. Baktei asam laktat didefinisikan 

sebagai kelompok bakteri yang membentuk asam laktat, baik 

sebagai satu-satunya produk maupun sebagai produk utama 

pada metabolisme karbohidrat. Beberapa ciri yang dimiliki 

oleh bakteri asam laktat adalah termasuk dalam gram positif, 

tidak membentuk spora, berbentuk bulat atau batang, dan pada 

umumnya tidak memiliki katalase. Bekteri tersebut 

sepenuhnya bertanggung jawab atas pembentukan tekstur dan 

rasa yoghurt (Ginting dan Pasaribu, 2005). Starter yoghurt 

berupa bakteri asam laktat (Lactobacillus bulgaricus dan 
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Streptococcus thermophillus) yang inokulasikan dalam susu 

akan menyebabkan terbentuknya beberapa senyawa yang 

memberikan aroma dan rasa pada yoghurt yaitu (a) asam-asam 

non volatile (tidak mudah menguap): asam laktat, asam 

piruvat, asam oksalat. (b) asam-asam volatile (mudah 

menguap): asam formiat, asam asetat, asam propionate, (c) 

senyawa karbonil: asetaldehida, diasetil, asetoin. (d) senyawa 

lainnya: asam-asam amino (Malaka, 2007). Lactobacillus 

bulgaricus lebih berperan pada pembentukan aroma, 

sedangkan Streptococcus thermophillus lebih berperan pada 

pembentukan citarasa yogurt (Widodo, 2002). 

Komposisi starter harus terdiri dari bakteri termofilik 

dan mesofilik. Pembuatan yoghurt umumnya digunakan adalah 

Lactobacillus bulgaricus dengan suhu optimum 42ºC-45ºC 

 pada pH sekitar 5,5 dan Streptococcus thermophillus dengan 

suhu optimum 38ºC-42ºC pada pH sekitar 6,5. Perbandingan 

jumlah starter biasanya 1:1. Selama pertumbuhan terjadi 

simbiosis antara kedua jenis bakteri. Sterptococcus 

thermophillus akan berkembang lebih cepat mengawali 

pembentukan asam laktat melalui fermentasi laktosa. 

Pertumbuhan ini terus berlangsung sampai mencapai pH 5,5. 

Senyawa-senyawa volatile juga akan dihasilkan dan terjadi 

pelepasan oksigen. Kondisi ini memberikan lingkungan yang 

sangat baik bagi pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. 

Aktivitas enzim proteolitik dari Lactobacillus bulgaricus 

menyebabkan terurainya protein susu sehingga menghasilkan 

asam-asam amino dan peptide-peptida yang akan 

menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophillus. 

Lactobacillus bulgaricus juga akan menguraikan lemak 

menghasilkan asam-asam lemak yang memberikan flavor khas 

pada yoghurt (Wahyudi, 2006). Dalam pembuatan yogurt rata-
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rata penggunaan starter adalah 2-5% yang akan menghasilkan 

kadar asam laktat 0,92-1,17%. Penggunaan starter yang 

berlebih maka akan memproduksi asam laktat yang berlebih 

pula, sehingga rasa yoghurt yang dihasilkan akan sangat asam. 

Sedangkan, penggunaan starter yang terlalu sedikit maka 

dapat menyebabkan rasa dan aroma yang kurang lezat serta 

tidak terjadi penggumpalan (Ace dan Supangkat, 2006). 

 

2.6. Kualitas Yoghurt 

2.6.1. Kadar Air 

Kadar air dalam suatu bahan pangan dapat 

mempengaruhi aktivitas metabolisme dalam bahan pangan. 

Kadar air yoghurt dapat mempengaruhi tekstur yoghurt. Kadar 

air yang rendah menghasilkan yoghurt dengan tekstur yang 

padat. Faktor yang mempengaruhi tekstur bahan antara lain 

rasio kandungan protein, suhu dan kadar air (Khusaini, 2014). 

Selain kandungan pati yang berpengaruh terhadap produk, 

kandungan amilopektin yang tinggi pada pati juga 

mempengaruhi kualitas akhir produk. Amilopektin memiliki 

sifat menyerap air sehingga dapat memperbaiki kualitas 

produk lebih baik pada kue dibandingkan dengan produk tanpa 

penambahan biji nangka karena meengandung amilopektin 

lebih rendah (Supriyadi,2014). 

 Dari segi analisis pangan, kandungan air dalam 

pangan dapat dibagi menjadi tiga macam bentuk. Air bebas 

adalah air dalam bentuk sebagai air bebas dalam ruang 

intergranular dan dalam pori-pori bahan. Air demikian ini 

berlaku sebagai agensia pendispersi bahan-bahan koloidal dan 

sebagai solven senyawa-senyawa kristalin. Air yang terserap 

(teradsorpsi) pada permukaan koloid makromolekular (pati, 

pektin, cellulosa, protein). Air ini berkaitan erat dengan 
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makromolekul-makromolekul yang mengadsorpsi dengan 

gaya absorpsi, yang diatributkan dengan gaya Van der Waals 

atau dengan pembentukan ikatan hidrogen. Air terikat, 

berkombinasi dengan berbagai substansi, sebagai air hidrat. 

Klasifikasi tersebut tidak mutlak. Istilah air bebas, terabsorpsi, 

dan terikat itu relatif (Anonim, 2011). 

Kadar air berbagai jenis yoghurt bervariasi dari 

84,2%-89,00%. Kadar air dari yoghurt polos (tanpa 

penambahan buah) tercatat tertinggi yaitu 89,00%. Kadar air 

dan total padatan berpengaruh terhadap tekstur, kadar air 

rendah dan tinggi total padatan meningkat ketegasan dan 

konsistensi yoghurt berpengaruh terhadap tekstur yoghurt ( 

Amal, Mahmoed and Zidan, 2016). Menurut Yousef, Nateghi 

and Azadi (2013), penambahan bahan tambahan pada 

pembuatan yoghurt dapat meningkatkan konsentrasi 

karbohidrat dan protein yoghurt yang berdampak pada 

peningkatan total padatan sehingga kadar air menurun.   

2.6.2 Kadar Abu  

Abu adalah zat organik sisa dari hasil pembakaran 

suatu bahan organik. Kadar abu bahan pangan dan 

komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara 

pengabuannya. Kadar abu erat hubungannya dengan dengan 

mineral suatu bahan. Kadar abu pada suatu bahan pangan 

menunjukkan terdapatnya kandungan mineral anorganik pada 

bahan pangan tersebut. Kadar abu merupakan material yang 

tertinggal bila bahan makanan dipijarkan dan dibakar pada 

suhu sekitar 500-600ºC (Sundari, Almasyhuri dan Astuti, 

2015). Menurut  Gustiar (2009), kadar abu merupakan unsur 

mineral sebagai sisa yang tertinggal setelah bahan dibakar 

sampai bebas karbon. Kadar abu juga dapat diartikan sebagai 



  25 
 

komponen yang tidak mudah menguap, tetap tertinggal dalam 

proses pembakaran dan pemijaran senyawa organik. 

Proses dalam penentuan jumlah mineral sisa 

pembakaran adalah penentuan kadar abu. Kandungan dan 

komposisi abu atau mineral pada suatu bahan tergantung dari 

jenis bahan dan cara penentuan kadar abu bahan pangan 

(Sudarmaji, Hariyono dan Suhardi, 1997). Kadar abu 

dilakukan untuk menentukan baik tidaknya suatu proses 

pengolahan, mengetahui jenis bahan yang digunakan serta 

dijadikan sebagai parameter nilai gizi bahan makanan 

(Montolalu, Lontaan, Sakul dan Mirah, 2013). 

2.6.3 Kadar Protein  

Kadar protein yoghurt ditentukan oleh kuantitas bahan 

yang ditambahkan, semakin tinggi kadar protein bahan maka 

meningkatkan kadar protein yoghurt (Wahyudi, 2006). Kadar 

protein dari susu fermentasi lebih tinggi dari susu segar setelah 

adanya proses fermentasi. Hal ini disebabkan oleh adanya 

aktivitas BAL yang mampu menghasilkan enzim proteolitik 

(Haryani dan Aisyah, 2012). Semakin lama fermentasi 

mengakibatkan kadar protein semakin meningkat, karena 

semakin lama fermentasi bakteri asam laktat yang tumbuh 

semakin banyak, sehingga kandungan protein meningkat 

(Suprihana, 2012). 

Menurut Yusmarini dan Raswen (2004), protein yang 

terdapat pada yoghurt merupakan jumlah total dari protein 

bahan yang digunakan dan protein bakteri asam laktat yang 

terdapat didalamnya. Semakin banyak jumlah mikroba yang 

terdapat di dalam yoghurt maka akan semakin tinggi 

kandungan proteinnya karena sebagian besar komponen 

penyusun mikroba adalah protein. Menurut Thomas and Mills 

dalam Hasan dan Amjad (2010), kadar protein berhubungan 
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dengan aktivitas proteolitik bakteri asam laktat yang 

mengubah protein susu (kasein) menjadi asam amino dan 

peptida, sehingga akan meningkatkan kadar protein yoghurt. 

Banyaknya bakteri yang digunakan dalam pembuatan 

yoghurt akan memberikan pengaruh terhadap kadar protein 

yoghurt. Semakin banyak bakteri yang digunakan dalam 

pembuatan yoghurt, semakin tinggi kandungan proteinnya, 

karena sebagian besar komponen penyusun mikrobia adalah 

protein. Protein yang terdapat pada yoghurt merupakan jumlah 

total dari protein bahan yang digunakan (susu) dan protein 

bakteri asam laktat yang terdapat didalamnya. Kandungan 

protein mikrobia berkisar antara 60-70% dari berat keringnya 

(Murray, 2012).  

2.6.4 Kadar Lemak 

 Peningkatan kadar lemak berpengaruh pada citarasa 

yang disebabkan adanya aktivitas BAL. Salah satu pengaruh 

tingginya kadar lemak dari susu fermentasi adalah kadar 

lemak dari bahan baku, apabila susu yang digunakan sebagai 

bahan baku memiliki kadar lemak yang tinggi maka susu 

fermentasi yang dihasilkan tinggi pula (Sunarlim dan Usmiati, 

2010). Berdasarkan kadar lemaknya, yoghurt dapat dibedakan 

atas yoghurt berlemak penuh (kadar lemak lebih dari 3%), 

yoghurt setengah berlemak (kadar lemak 0,5-3,0%), dan 

yoghurt berlemak rendah (lemak kurang dari 0,5%) (Widodo, 

2002), 

Bakteri Lactobacillus  acidophilus dan Streptococus 

thermophillus merupakan golongan gram positif yang 

memiliki kandungan lemak yang terdapat pada lapisan 

peptidoglikannya sebesar 1-4% (Pelczar and Chan,  2005). 

Peningkatan kadar lemak terjadi akibat meningkatnya jumlah 

bakteri Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus 
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menghasilkan banyak asam lemak dibandingkan dengan 

Streptococcus thermophillus, perbedaan sifat kedua jenis 

bakteri ini diduga karena perbedaan genus dari masing-masing 

bakteri (Tamime and Robinson, 2007). Bakteri asam laktat 

memiliki aktivitas lipolitik sekunder yang dapat memecah 

lemak susu menjadi senyawa kimia yang lebih sederhana. 

Aktivitas lipolitik dikendalikan oleh enzim lipase yang 

dimiliki oleh bakteri asam laktat sehingga dapat membebaskan 

asam lemak menjadi molekul susu (Nofrianti dkk., 2014). 

2.6.5 Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan salah satu makromolekul 

organik terutama oleh tiga unsur yaitu karbon (C), hidrogen 

(H) dan oksigen (O) dengan rumus umumnya (CH2O)n. 

Berdasarkan jumlah molekul gula sederhana pembentuknya, 

karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, 

oligosakarida dan polisakarida. Monosakarida merupakan 

molekul sakarida yang memiliki lima atau enam atom C. 

Oligosakarida terdiri dari 2-10 unit monosakarida. 

Polisakarida merupakan makromolekul  yang tersusun 

olehbanyak  unit monosakarida. Golongan karbohidrat yang 

banyak dijumpai di alam adalah monosakarida seperti glukosa 

dan fruktosa, oligosakarida yang terdiri dari 2 unit 

monosakarida seperti laktosa dan sukrosa, serta polisakarida 

seperti pati, dekstrin dan berbagai serat pangan (selulosa dan 

hemiselulosa) (Rimbawan dan Siagin, 2004). 

Pada umumnya polisakarida mempunyai molekul 

besar dan lebih kompleks dibanding mono dan oligosakarida. 

Polisakarida berupa senyawa berwarna putih dan tidak 

berbentuk kristal, tidak mempunyai rasa manis dan tidak 

mempunyai sifat mereduksi. Polisakarida yang dapat larut 

dalam air akan membentuk larutan koloid. Beberapa 
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polisakarida yang penting diantaranya ialah amilum, glikogen, 

dekstrin dan selulosa. Amilum atau dalam bahasa sehari-hari 

disebut dengan pati terdapat pada umbi, daun, batang dan biji-

bijian. Amilum terdiri atas dua macam polisakarida yang 

kedua-duanya adalah polimer dari glukosa, yaitu amilosa 

(kirakira 20-28%) dan sisanya amilopektin (Poedjiadi dan 

Supriyanti,2007). 

Dalam uji kadar karbohidrat banyak ditujukan untuk 

menentukan jumlah golongan karbohidrat tertentu, misalnya 

kadar laktosa, kadar gula pereduksi, kadar dekstrin dan kadar 

pat. Kadar karbohidrat suatu bahan pangan sering ditentukan 

dengan cara menghitung selisih dari angka 100 dengan jumlah 

komponen bahan yang lain (kadar air, kadar protein, kadar 

lemak dan kadar abu). Cara penentuan kadar karbohidrat 

semacam ini disebut sebagai metode “carbohydtare by 

difference” (Apriyanto dkk., 1989). 

  


