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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Es krim 

Es krim merupakan makanan beku yang terbuat dari 

bahan dasar susu dengan penambahan rasa, pemanis, pentabil 

dan pengemulsi. Es krim ialah produk suspensi lemak dalam 

larutan gula. Sumbangan gizi terbesar pada es krim ini berasal 

dari bahan baku susu, hal tersebut dapat membuat es krim 

memiliki nilai gizi lebih tinggi dari pada jenis minuman 

lainnya. Para peneliti menemukan lebih dari 100.000 jenis 

molekul yang terkandung di dalam susu yaitu air, lemak, 

protein, karbohidrat, mineral, enzim-enzim, gas, serta vitamin 

A, C dan D  (Simanungkalin, Indriyani, dan Ulyarti, 2016). 

Untuk dapat mengetahui kandungan nutrisi es krim per 100g 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan nutrien es krim per 100g 

Nutrien Jumlah 

Energi 243 kal 

Protein 9,87 % 

Lemak 13,98 % 

Karbohidrat 23,16 % 

Fosfor 108 mg 

Kalsium 155 mg 

Sumber: Standart Nasional Indonesia (1995) 

 

Tahapan pembuatan es krim terdapat beberapa tahap 

antara lain yaitu pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi dan 

pendinginan. Pasteurisasi menggunakan suhu pasteurasi 

menggunakan suhu 80
0
C selama 15 menit, pendinginan 

dengan suhu ± 45 menit dan didinginkan di dalam freezer 

(Achmad, Nurwantoro dan Mulyani, 2012). Pembuihan dan 
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pendinginan pada saat proses Ice Cream Makeer (ICM) 

membutuhkan waktu 35 menit tujuan dari pembuihan ini yaitu 

untuk membentuk overrun. (Istiqomah, Windrati dan 

Praptiningsih, 2017), untuk mengathui syarat mutu SNI es 

krim dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutu SNI es krim 

No. Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan   

 - Penampakan  - Normal 

 - Bau - Normal 

 - Rasa - Normal 

2 Lemak % b/b Minimum 5,0 

3 Gula (sakarosa) % b/b Minimum 8,0 

4 Protein % b/b Minimum 2,7 

5 Total padatan % b/b Minimum 3,4 

6 Bahan tambahan makanan   

 - Pewarna tambahan   

Negatif  - Pemanis buatan 

 -Pemantap dan pengemulsi 

7 Cemaran logam   

 - Timbal (Pb) mg/kg Maks. 1,0 

 - Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20.0 

8 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,5 

9 Cemaran Mikroba   

 - Angka lempeng total Koloni/g Maks. 2x105 

 - MPN coliform APM/g < 3 

 - Salmonella Koloni/25 g Negatif 

 - Listeria spp Koloni/25 g Negatif 

Sumber: Standart Nasional Indonesia (1995) 

 

2.2 Bahan Baku Pembuatan Es krim 

2.2.1 Yoghurt  

Susu ialah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh 

kelenjar mammae (ambing) pada binatang mamalia. Susu 

merupakan bahan pangan yang memiliki nutrisi lengkap dan 

sangat baik dikonsummsi oleh semua lapisan masyarakat, 

tetapi tidak semua orang suka mengkonsumsi susu. 

Kandungan susu antara lain : air 87,1 %, protein 3,4 % 
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(khasein dan whey), lemak 3,9 %, karbohidrat 4,9 % dan 

mineral 0,7 %. (Hadis, Radiati dan Thohatri, 2013), sedangkan 

menurut yoghurt memiliki kandungan lemak 0,1-1%, protein 

4-6%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, dan pH 3,8-4,6. 

Yoghurt bermanfaat terutama bagi penderita lactose 

intolerance karena laktosa dalam yoghurt telah diubah menjadi 

asam laktat dan kandungan enzim laktase yang berasal dari 

bakteri starter masih aktif (Susilorini dan Sawitri, 2007). 

Yoghurt memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari pada 

susu yang merupakan bahan dasar yoghurt, hal ini dikarenakan 

meningkatnya total padatan pada proses pembuatan yoghurt 

sehingga zat-zat gizi lainnya ikut meningkat. Selain itu 

yoghurt memiliki rasa yang khas yaitu asam, sedikit manis 

juga memiliki keseragaman dan aroma dan tekstur yang khas. 

Selama fermentasi berlangsung akan terbentuk asam-asam 

organik hal inilah yang membuat rasa asam yang khas pada 

yoghurt. Kasmadi, Mirdhayati dan Rahmadati (2011), 

menyatakan bahwa tingkat konsumsi susu fermantasi seperti 

yoghurt pada usia 27-32 tahun memiliki tingkat persentase 

rendah sebesar 2%  hal ini dikarenakan yoghurt belum cukup 

dikenal. 

Bakteri yang digunakan pada proses pembentukan 

yoghurt akan menghasilkan aroma dan kualitas yang beragam, 

misalnya: S thermophilus, yang memfermentasi laktosa 

menjadi asam laktat, mengurangi potensial redoks, dan 

menguraikan protein susu melalui kerja enzim protease. Pada 

umumnya yoghurt yang ada di pasaran menggunakan dua jenis 

mikroba yaitu L bulgaricus dan S thermophillus. Sedangkan 

untuk mikroba lain yang memiliki kemampuan fermentasi 

pada susu yaitu L acidophilus dan Bifidobacterium. (Adriani, 

Indrayati, Tanuwira, dan Mayasari, 2008). Menurut Chotimah 

(2009), proses pembuatan yoghurt dari kedua bakteri 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus delbrucckii 

bulgaricus memiliki hubungan simbiosis obligat yakni dengan 



10 

 

saling memanfaatkan metabolisme untuk mempengaruhi 

produksi asam, pada awal masa pertumbuhan Streptococcus 

thermophillus dan Lactobacillus delbrucckii bulgaricus 

menggunakan asam amino bebas yang ada di dalam susu. 

Aktivitas proteolitik Lactobacillus delbrucckii bulgaricus akan 

menghasilkan asam amino lisin dan histidin serta peptida 

untuk kebutuhan Streptococcus thermophillus. Streptococcus 

thermophillus menghasilkan karbon dioksina dan juga format 

untuk pertumbuhan Lactobacillus delbrucckii bulgaricus.  

Untuk syarat mutu yoghurt dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Syarat mutu yoghurt 

Sumber: Standart Nasional Indonesia (2009) 

 

No. Kriteria Uji Satuan 

Yoghurt tanpa perlakuan panas setelah 

fermentasi 

Yoghurt Yoghurt low fat Yoghurt no fat 

1 Keadaan      

 Penampakan - Cairan kental – padat 

 Bau  - Normal/khas 

 Rasa  - Asam/khas 

 Konsistensi  - Homogen 

2 Kadar lemak (b/b) % Min. 3,0            0,6 - 2,9 Maks. 0,5 

3 Total padatan susu 

bukan lemak (b/b) 

% Min. 8,2 

4 Protein (Nx6,38) (b,b) % Min. 2,7 

5 Kadar abu (b,b) % Min. 1,0 

6 Keasamam AL(b,b) % 0,5-2,0 

7 Cemaran logam   

 Timbal tembaga  Maks. 0,3 

 Tembaga   Maks. 20,0 

 Timah  Maks. 40,0 

 Raksa   Maks 0,03 

8 Arsen   Maks.0,1 

9 Cearan mikroba   

 Bakteri coliform Koloni/g Mak. 10 

 Salmonella - Negatif/35 g 

 Listeria m. - Negatif/25 g 

10 Jumlah bakteri starter Koloni/g Min. 107 
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2.2.2 Creamer Nabati 

Creamer nabati atau non dairy creamer merupakan 

krimer tiruan yang dibuat dengan bahan penyusun yang 

berasal dari minyak nabati, protein, penstabil, emulsifier yang 

dihomogenkan menjadi satu larutan dan dikeringkan dengan 

pengeringan semprot. Creamer nabati merupakan pengganti 

krimer berbahan baku susu, susu evaporasi atau susu sega. 

Kelebihan dari krimer nabati antara lain memiliki daya simpan 

yang lebih lama, kemudahan dalam penyimpanan, distribusi 

dan penanganan dan aman untuk penderita laktosa intolerance 

(Putri dan Hidayati, 2016). Lemak susu berkontribusi terhadap 

memperkaya rasa, kenyal, dan kental juga untuk memberikan 

tekstur halus pada es krim. Bagian yang berkontribusi terhadap 

rasa berasal dari rantai pendek, asam lemak terbang yang 

merupakan bagian dari trigliserida lemak susu, bagian dari  

asam butirat (Goff, Douglas, Hartel and Richard, 2013). 

2.2.3 Bahan Penstabil (Stabilizer) 

Stabilizer atau penstabil dapat meningkatkan kekentalan 

adonan dengan menahan fase cairan terdispersi dengan 

bantuan matriks gel yang terdapat dalam bahan penstabil 

(Zahro C dan Nisa, 2015). Membantu terjadinya proses 

pemisahan minyak atau air dari produk emulsi merupakan 

tugas stabilizer. Dari hasil pengujian stabilitas emulsi dapat 

diketahui bahwa semakin besar konsentrasi stabilizer maka 

emulsi tersebut akan semakin kental (Sidik, Feti, Meiske dan 

Sangi, 2013). 

2.2.4 Bahan Pengemulsi 

Dua fase yang tidak saling melarutkan dimana salah 

saru cairang telah terdispersi dalam bentuk globula di dalam 

cairan lain itu dinamakan emulsi, seperti minyak dan air yang 

memiliki berat jenis yang berbeda sehingga tak saling 



12 

 

berbaur,s sehingga dibutuhkanlah suatu zat pengemulsi agar 

saat memasuki fase terdispersi tetap terdispersi dalam fase 

pendispersi tetap stabil. Pengemulsi yaitu suatu bahan aktif 

permukaan yang dapat menurunkan tekanan antara udara-

cairan dan cairan-cairan sehingga tetap stabil saat masa 

penyimpanan dan mempermudah terbentuknya emulsi. Zat 

pengemulsi dengan menggunakan 2 bahan atau jenis 

pengemulsi yang berbeda dapat menghasilkan emulsi yang 

agak kental hingga hasil yang sangat kental hal ini dapat 

dipengaruhi konsentrasi bahan pengemulsi yang digunakan 

(Murtiningrum, Sarungallo, Lisangan dan Pongsibidang, 

2009). 

2.2.5 Bahan Pemanis 

Rasa manis memanglah sangat disukai oleh masyarakat 

umum, es krim memang identik dengan rasa manis yang 

menyegarkan tak khayal banyak yang menyukai es krim. Oleh 

karena itu, gula biasanya di tambahkan pada pada campuran es 

krim sebanyak 12-16%. Selain sebagai perasa gula juga 

berperan sebagai pelembut tekstur, meningkatkan kecocokan 

pada es krim dan sumber termurah dari padatan es krim, untuk 

kegunaan lain dari gula yaitu berperan pada penurunan titik 

beku sehingga pada temperatur yang sangat rendah es krim 

masih terdapar air yang tidak membeku, sebaliknya apabila 

tidak ada air yang tidak membeku pada es krim maka akan 

mengakibatkan es krim akan mengeras dan sulit untuk 

disendok (Jumiati, Johani, dan Yusmarini, 2015). 

2.2.6 Sawo (Manilkara Zapota) 

Sawo manila secara empiris telah digunakan sebagai 

obat demam tipoid oleh masyarakat. Cara penggunaannya 

sederhana dan bahan pembuatannya cukup mudah diperoleh 

sehingga relatif terjangkau oleh masyarakat. Tanaman sawo 
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manila mengandung senyawa kimia meliputi flavanoid, 

saponin, dan tanin. (Raymon, Taebe, Ali dan Khairuddin, 

2016) 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

super division : Spermatophyte 

Division : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Subclass : Dilleniidae 

Order : Ericales 

Family : Sapotaceae 

Genus : Manilkara 

Species : M .zapota 

(Milind and Preeti 2015) 

Nama ilmiah :Manilkara zapota  

Nama ilmiah :Inggris-naseberry, chikoo, chiku, dilly. 

Spanyol-chicle, chicozapote, níspero, 

zapote, zapotikko.  

Sinonim ilmiah :Manilkara achra,  Achras sapota, A. 

zapota, Sapota achras. 

Keluarga  :Sapotaceae. 

Kerabat keluarga  :mamey sapote, canistel, caimito,lucumo, 

sapote hijau, abiu,  daun satin. 

Asal  :Meksiko (Semenanjung Yucatan) dan 

Amerika Tengah. 

Distribusi  :Amerika serikat, Asia, India, Filipina, 

Australia. Dll. 

(Crane, Carlos and Ian, 2016) 
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Tabel 4. Hasil pengujian identifikasi senyawa kimia ekstrak 

buah sawo manila 

No. Uji fitokimia Ekstrak Buah Sawo Manila 

n-heksan Etil asetat Etanol 70% 

1. Steroid + + - 

2. Triterpenoid - - + 

3. Alkaloid    

 Mayer - - - 

 Wagner - - + 

 Dragendroff - + + 

4. Fenolik + + + 

5. Flavonoid - - - 

6. Saponin - - - 

7. Tanin  - - - 

Dari data pada Tabel 4. Dapat dilihat bahwa dengan 

menggunakan cairan etil asetat dan etanol 70% sawo manila 

memiliki aktifitas anti bakteri terhadap Salmonella 

typhimurium (Raymon, dkk., 2016).  

Dengan menggunakan etanol dapat diketahui bahwa 

ekstrak buah sawo manila memiliki senyawa antimikroba 

terpenoid, tanin dan flavanoid. Didapati bahwa hasil skrining 

antimikroba pada sawo manila lebih mudah untuk 

menghambat bakteri dari gram positif dari pada bakteri gram 

negatif. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan struktur 

dinding sel dan komposisi pada bakteri gram positif dan 

negatif, dinding sel bakteri gram positif ternyata lebih 

sederhana yakni berlapis tunggal dengan kandungan lipid yang 

rendah berkisar (1-4%) hal ini dapat memudahkan bahan 

bioaktif masuk dalam sel. (Mukriani, Nurlina dan Baso, 2014). 

Buah sawo manila memiliki kandungan tanin dan flavanoid, 

tanin dan flavanoid diketahui dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, hasil penelitian menunjukan bahwa konsentrasi 

hambat minimal pada buah ekstrak sawo uda yang dapat 

menghambat total pertumbuhan Escherichia coli adalah 22,5% 



15 

 

(Arsyad dan Annisa 2016), menurut hasil dari penelitian 

Lindawati, Haniyah, Miwada, Inggriati, Hartawan dan Suarta 

(2014), menyatakan dalam penelitiannya bahwa Escherichia 

coli mempunyai dinding sel lebih tipis mengakibatkan 

senyawa antimikroba dari yoghurt dapat merembes dalam 

dinding sel bakteri. Sedangkan pada uji skrining fitokimia 

ekstrak buah sawo manila dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Uji skrining fitokimia ekstrak etanol buah sawo 

manila  

Sumber: Mukriani, Nurlina dan Baso (2014) 

 

Senyawa terpenoid sebagai antibakteri yakni dapat 

bereaksi dengan porin (protein transembran) pada luar dinding 

membran sel bakteri yang embentuk ikatan polimer kuat 

sehingga porin menjadi rusak, dan kandungan senyawa 

flavonoid sebagai antibakteri akan embentuk senyawa 

komplek dengan protein terlarut dan portein ektraseluler 

sehingga dapat mengakibatkan rusaknya membran sel bakteri 

dan keluarnya senyawa intraseluler (Mukriani, dkk., 2014). 

Senyawa tanin merupakan komponen fenolik yang bisa 

berinteraksi dengan protein maka akan terbentuk kompleks 

yang tidak larut yang dapat menurunkan daya cerna dan 

apabila tanin yang terlalu tinggi dapat menyebabkan rasa pahit 

dan sepat dan warna yang cenderung gelap. (Narsih, Yunianta 

No Gelombang Senyawa Hasil 

1 Saponin - 

2 Steroid - 

3 Terpenoid + 

4 Glikosida - 

5 Tanin + 

6 Flavanoid + 

7 Alkaloid - 

8 Kuinon - 
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dan Harijono, 2008). Koposisi buah sawo dalam 100g dapat 

dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi dari buah sawo manila 100g 

No Variable Hasil 

Pengaatan 

Keterangan 

1 Score pematangan 1 Mentah  

2 Visual Quality Rating 9 Sangat baik (segar) 

3 Berat Buah 65,87 gram Normal  

4 Diameter buah 4,68 cm Normal  

5 Panjang buah 5,68 cm Normal  

6 Kekerasan 95,71 N Sangat keras 

7 PTT(Padatan total terlarut) 20,57 %Brix Tinggi  

8 AT (Asam tertitrasi) 0,15 % Rendah 

9 Kandungan Vitamin C 1,90 % Tinggi 

Sumber: Hasmoro, Trisnowati dan Rogomulyo (2014) 

 

Sawo manila dapat menghambat  pertumbuhan bakteri 

pada uji Salmonella thyposa (Mustary, Djide, Mahmud dan 

Hasyim 2011), hal tersebut juga didukung meurut Raymon, 

dkk., (2016), menyatakan ekstrak sawo manila dengan 

menggunakan cairan etanol 70% dan etil asetat memiliki 

aktivitas antimikroba dari bakteri Salmmonella thypimurium. 

Karotenoid dari kelas terpenoid yang merupakan rantai 

poliena dengan 40 karbon dari isoprena sehingga memberikan 

struktur khas (Del, Garcia-Gonzalez and Guerreno, 2007). 

Menurut Rao and Rao (2007), menyatakan bahwa karotenoid 

memiliki aktivitas antioksidan dimana dapat mempengaruhi 

pertumbuhan sel, kekebalan tubuh dan memodulasi ekspresi 

gen. Senyawa antioksidan dapat mencegah proses oksidasi 

radikal bebas. Karotenoid dapat menyerap energi eksitasi 

singlet dari kerusakan kimiawi. Pada manusia, proses reaksi 

oksidasi didorong oleh oksigen reaktif yang apabila tidak 

dinonaktifkan oleh karotenoid akan menyebabkan kerusakan 

protein dan terjadi mutasi DNA, sehingga akan mengakibatkan 
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kanker, penyakit vaskular, penuaan dan penyakit degeneratif. 

Karotenoid yang dihasilkan bakteri simbion ternyata dapat 

menghabat pertumbuhan Eschericia coli dengan zona hambat 

11,36 mm. (Wiguna, Kusmita dan Radjasa, 2016). Vitamin E, 

vitamin  C dan karotenoid merupakan antioksidan yang dapat 

berperan penting dalam nutrien yang diperlukan dalam 

metabolisme tubuh, karotenoid ialah sekelompok pigmen 

merah oranye, dan kuning yang dapat ditemui pada buah, daun 

tanaman dan umbi-umbian. Karotenoid juga berfungsi sebagai 

prekursor vitamin A (Munifah dan Wikanta, 2006). 

Kandungan pada sawo dapat dilihat pada Tabel. 7. 

Tabel 7. Kandungan pada buah sawo manila 

Komponen Perkiraan jumlah 

Kadar air (wet bulb) 73,37 

Protein (g) 0,70 

Lemak (g) 1,10 

Mineral (g) 0,05 

serat (g) 2,60 

Karbohidrat (g) 21,40 

Energi (kal) 98,00 

Phospor (mg) 72,00 

besi (mg) 1,25 

Kalsium (mg) 28,00 

Thiamin (mg) 0,02 

Ribovlavin (mg) 0,03 

Karoten (g) 97,00 

Asam askorbat (mg) 0,06 

Sumber: Ganjyal, Hanna and Devadattan (2005) 

 

Viskositas yogurt sawo adalah (167,97-429,99). Yoghurt 

sawo manila mempunyai kadar air berkisar (80,00-86,37)%, 

Kadar abu (0,44-0,97)%, kadar lemak (0,09-0,17)% dan kadar 

protein (1,55-3,40)% (Wanita, Kobarsih dan Cahyaningrum 

2016), sedangkan kandung vitamin C pada buah segar dari 

sawo mmanila yakni berkisar 14,7mg (Milind dan Preeti 
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2015). Lebih lanjut, Wanita, dkk., (2016), pemberian 

perlakuan tanpa penyaringan memberikan nilai vitamin C 

lebih tinggi dari pada perlakuan penyaringan. Hal ini diduga 

disebabkan karena adanya kandungan vitamin C yang ada 

pada serat buah sawo manila sehingga hal ini mengakibatkan 

kandungan vitamin C pada yoghurt lebih tinggi.  

 

2.5 Variable Penelitian 

2.5.1 pH 

Pada hasil penelitian diketahui bahwa pH es krim 

yoghurt di dapatkan hasil antara 4,15-4,25 sehingga hal ini 

menunjukkan bahwa nilai pH sesuai dengan standart dan es 

krim tidak memiliki rasa yang terlalu asam. (Hadis, dkk., 

2013). Menurut Chou and Waimer (1999), pH yang rendah 

tidak hanya menghambat pertumbuhan bakteri asam laktat 

tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan sehingga viabilitas 

menurun jika sel bakteri berada pada kondisi pH rendah.   

pH yoghurt drink pada penelitian dengan penabahan 

ekstrak blibing semakin turun, berkisar 4,16 - 4,31. pH dari jus 

sapodilla bernilai rendah (3,35), dengan kadar keasaman yang 

lebih tinggi (0,40%) dan nilai total padatan terlarut (25 Hai 

Brix) (Lim, Rabeta and Uthumporn, 2018). pH yoghurt dring 

mengalami penurunan dikarenakan BAL dalam memecah 

laktosa menjadi asam laktat, asam laktat inilah yang membuat 

pH menurun.hal ini berkaitan dengan semaki meningkat 

banyaknya bakteri asam laktat yang menggunakan laktosa. 

Laktosa merupakan sumber gula yang dapat dimetabolir 

sehingga akan menyebabkan asam-asam organik yang 

dihasilkan maka secara otomatis pH akan menurun. (Jannah, 

Legowo, Pramono, Al-Baarri dan Abduh, 2014), pengukuran 

pH bisa dengan menggunakan batang katoda, hal tersebut 
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sesuai dengan Suyadi, Nurwantoro dan Mulyani (2012), pH 

diukur dengan cara mencelupkan batang katoda kedalam 

sampet es krim yang telah mencair secara otomatis pH meter 

elektronik akan menunjukkan hasil dari besarnya pH pada 

sampel es krim yang diuji. 

2.5.2 Totale Plate Count (TPC) 

Total Plate count (TPC) dapat mengetahui populasi 

mikroorganisme yang terdapat di dalam sampel bahan pangan 

tanpa menunjukkan jenis dari mikroorganisme tersebut, 

sehingga dapat dijadikan gambaran umum mengenai 

mikroorganisme dalam suatu bahan pangan. (Siregar, Radiati 

dan Rosyidi, 2008). Bila cawan yang dilakukan pengujian 

telah banyak ditumbuhi oleh rantai koloni yang tidak terpisah 

dengan total area melebihi 75% maka perhitungan Total Plate 

Count (TPC) dilaporkan sebagai cawan sqreader (Septian dan 

Drastini, 2014). Penelitian es krim yoghurt dengan 

menggunakan cincau didapati bahwa mikroorganisme es krim 

terbesar pada 2,15 x 10
5
 CFU/ml. (Prasojo, Candra, Thohari 

dan Purwadi, 2014). TPC es krim probiotik yang masih dapat 

diterima sebesar 10
7
 (NSW Food Autority, 2009).  

2.5.3 Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Pertumbuhan bakteri asam laktat (BAL) dapat 

disediakan di susu skim yang menyediakan protein sebagai 

sumber nitrogen untuk BAL. Protein juga digunakan sebagai 

penyusun sel BAL dan protein yang terdapat pada susu skim 

akan dirombak (Fadro, Raswen, Fendi, dan Fajar 2015). 

Bakteri asam laktat akan memecah laktosa menjadi asam 

laktat sehingga hal ini dapat menyebabkan keasaman susu 

meningkat dan rasa dari yoghurt menjadi asam. Rasa asam 

yang terkandung didalam yoghurt inilah yang memerlukan 

perlakuan tambahan dalam proses pembuatannya, sehingga 
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dalam penelitian ini kandungan BAL semakin menurun 

disebabkan karena terjadinya penurunan pH dan meningkatnya 

keasaman (Jannah, dkk., 2014). 

Isolasi bakteri merupakan sebuah teknik untuk men- 

dapatkan koloni tunggal suatu bakteri. Proses isolasi dilakukan 

proses plating, kulture dari pengencer 10
9
 dilakukan inkubasi 

pada media MRS Agar dengan menggunakan metode gores 

dibagi dalam empat kuadrat dan diinkubasi. Koloni BAL yang 

tumbuk kemudian dimurnikan dengan cara mengi- 

nokulasikan kembali koloni ke dalam media MRS agar 

(merek) secara gores dan diinkubasi pada suhu selama 37
o
C 

48jam dengan keadaan aerob (Ibrahim, Fridayanti, dan Delvia, 

2015). Jumlah total Bakteri Asam Laktat (BAL) berdasarkan 

pada Standart Nasional Indonesia (SNI) berkisar 1x10
7 

CFU/ml (SNI, 2009). Sedangkan standart internasional 

mikroorganisme dalam es krim yoghurt probiotik yaitu 

minimal 7 log CFU/ml. (FAO and WHO, 2011). 

2.5.4 Aktivitas Air (Aw) 

Adanya pemanasan pada pangan dapat menurunkan Aw 

pada produk pangan (Rahmani, Yunianta dan Martati, 2007). 

Penurunan kandungan air pada bahan dapat disebabkan oleh 

kenaikan temperatur hal ini akan menyebabkan jumlah air 

bebas yang pada umumnya akan dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme untuk berkembang, maka dari itu apabila 

terjadi penurunan akan mengakibatkan pertumbuhan Aw 

terhambat (Reo, 2010)  

Mikroorganisme dapat berkembang biak dengan adanya 

aktivitas air yang merupakan komposisi jumlah air dalam 

pangan (Jahidin, 2016). Mikroorganisme dapat tumbuh pada 

kisaran Aw 0,6 - 0,99. Apabila nilai Aw yang terkandung 

didalam bahan itu tinggi akan mengakibatkan Aw dalam suatu 
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bahan pangan tersebut juga menjadi tinggi terhadap serangan 

mikroorganisme. Nilai aktivitas air untuk pertumbuhan 

mikroorganisme dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Aktivitas  air (Aw) minimum untuk pertumbuhan 

mikroorganisme 

Mikroorganisme (Aw) minimum 

Bakteri 0,90 

Khamir 0,62 

Kapang 0,62 

Bakteri osmofilik 0,75 

Ragi osmofilik 0,62 

Sumber: Julianti dan Nurminah (2006) 
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