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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 Indonesia tergolong negara dengan tingkat konsumsi 
susu yang sangat rendah dengan tingkat konsumsi susu 11,09 
Liter per kapita per tahun, namun seiring berjalannya waktu 
masyarakat Indonesia mulai terbiasa mengkonsumsi susu 
sebagai sebuah kebutuhan pemenuhan gizi untuk tubuh, hal ini 
ditandai dengan adanya peningkatan sebanyak 10 persen 
dibanding tahun 2013 terutama pada sektor susu olahan. 
Diketahui segelas susu segar (200 cc) mengandung energi 54 
kkal; protein 5 g; lemak 4 g; dan karbohidrat 6,5 g (Spreer, 
2000). Susu selain dapat dikonsumsi dalam bentuk segar, dapat 
pula diolah terlebih dahulu menjadi susu olahan. Tingkat 
konsumsi masyarakat terhadap produk olahan susu lebih tinggi 
dibanding dengan tingkat konsumsi susu segar, dengan ratio 
konsumsi susu segar dengan produk olahan susu yaitu bekisar 
10:90 (Legowo, 2005). Salah satu produk olahan yang cukup 
populer dikenal masyarakat Indonesia adalah yoghurt. 
 Yoghurt diketahui sebagai produk olahan susu yang 
difermentasi oleh bakteri asam laktat dan memiliki cita rasa 
asam, selain itu juga yoghurt dapat dijadikan alternatif 
mengkonsumsi susu bagi orang yang tidak tahan terhadap 
laktosa, serta dari segi gizi, yoghurt tidak jauh berbeda dengan 
susu. Tetapi, karena melalui proses fermentasi terdapat  
beberapa zat gizi yang kandungannya lebih tinggi pada yoghurt 
seperti vitamin B1, vitamin B2, serta beberapa jenis asam 
amino penyusun protein. yaitu setiap 100 g yoghurt 
mengandung 55 kkal; protein 3,3 g; lemak 2,5 g; karbohidrat 
4,0 g; kalsium 120 mg; fosfor 90 mg; zat besi 0,1 mg; retinol 



2 
 

22 mcg; dan thiamine 0,04 mg (Spreer, 2000). Terdapat 
beberapa jenis yoghurt yang beredar luas di Indonesia, salah 
satunya adalah yoghurt set yang merupakan jenis yoghurt 
dengan struktur seperti gel yang proses fermentasi dan 
pendinginannya dilakukan dalam kemasan. Kualitas yoghurt set 
yang dihasilkan bergantung pada dua hal yaitu proses 
pembuatan yoghurt set dan komposisi bahan-bahan penyusun 
yoghurt set. Pada umumnya tekstur yang kurang halus pada 
yoghurt set sering menjadi masalah, maka peningkatan mutu 
terus dikembangkan agar mendapatkan mutu yang baik dan 
disukai konsumen. Bahan tambahan pangan digunakan untuk 
meningkatkan kualitas yoghurt, salah satunya dengan 
menambahkan krimer nabati pada susu karena umumnya 
produk krimer ditambahkan ke dalam minuman kopi, teh 
maupun coklat agar didapatkan tekstur minuman lebih kental 
dan bercita rasa susu. 
 Krimer nabati merupakan produk emulsi lemak dalam 
air yang dibuat dari lemak nabati yang dihidrogenisasi dengan 
penambahan bahan tambahan pangan yang diizinkan (Safitri, 
Yunianta, dan Purwatiningrum, 2013). Pada krimer terkandung 
lemak yang tinggi, namun lemak tersebut adalah lemak nabati 
yang diketahui memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh 
yang menyehatkan dapat membantu mengurangi kadar low 
density lipoproteins (LDL) dan meningkatkan kandungan high 
density lipoproteins (HDL) dalam darah. Kadar bahan kering 
yang tinggi hingga mencapai 95% juga diharapkan dapat 
meningkatkan kepadatan yoghurt sehingga mempengaruhi 
viskositas produk yoghurt.Tekstur yang halus serta adanya 
kandungan penstabil pada krimer diharap menyebabkan lemak 
terdispersi secara merata yang membuat tekstur tampak 
seragam sehingga tekstur yoghurt menjadi lebih halus. Produk 
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krimer nabati mudah ditemui dimana-mana, praktis dapat 
berupa bubuk atau cair dan harga krimer cukup terjangkau 
ketimbang dengan bahan pengental maupun penstabil lainnya 
yang sering digunakan pada yoghurt set.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diadakan 
penelitan mengenai konsentrasi penambahan krimer nabati 
yang tepat pada yoghurt set. Penggunaan krimer nabati sebagai 
upaya untuk  meningkatkan kualitas yoghurt set ditinjau dari 
pH, total asam, viskositas dan bahan kering pada produk 
yoghurt set.  

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana 

pengaruh penambahan krimer nabati dan berapa konsentrasi 
penambahan krimer nabati yang tepat pada yoghurt set ditinjau 
dari pH, total asam, viskositas, dan bahan kering? 

 
1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh dan penentuan konsentrasi penambahan krimer nabati 
yang tepat pada yoghurt set ditinjau dari pH, total asam, 
viskositas dan bahan kering 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
berikut: 
1. Sebagai informasi dan pertimbangan lebih lanjut bagi 

produsen dalam tingkat penambahan krimer nabati 
yang tepat sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah 
padatan, kestabilan dan memperkuat cita rasa susu 
pada yoghurt set. 
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2. Sebagai saran pembangunan ilmu pengetahuan, 
pengembangan mutu produk yoghurt set dengan 
penambahan krimer nabati. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Alur Kerangka Pikir 

 
1.6. Hipotesis 

 Penambahan krimer nabati pada yoghurt set diduga 
dapat meningkatkan kualitas yoghurt ditinjau dari pH, total 
asam, viskositas dan bahan kering. 
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