
5 
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Krimer Nabati (Non- dairy creamer) 

Krimer nabati (Non-dairy creamer) digunakan secara 
luas dalam industri minuman, terutama pada minuman seperti 
kopi dan teh. Krimer nabati dipertimbangkan sebagai 
pengganti krimer berbahan baku susu. Krimer nabati memiliki 
tiga bentuk yang beredar di pasaran, yaitu serbuk, cair dan 
beku semuanya dibuat dalam bentuk konsentrat emulsi (Hanna 
and Elmonem, 2014).Krimer berfungsi untuk mengembangkan 
perubahan warna yang dikehendaki dan untuk memberikan 
body pada makanan atau minuman yang ditambahkan krimer 
ke dalamnya (Safitri, Yunianta, dan Purwatiningrum, 
2013).Bahan penyusun krimer nabati mengandung sirup 
glukosa, emulsifier, dan stabilizer, sodium kaseinat, dan 
dekstrin (Katsri et al., 2014).Komposisi dan sifat krimer nabati 
dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 2. Komposisi dan Sifat Krimer Nabati 

Komponen Kandungan 
Air 3 % 
Karbohidrat 60 % 
Protein 1-2 % 
Lemak 29-33 % 
pH 6,0 – 7,0 
Stabilizer 1-2 % 
Emulsifier 1-2 % 

Sumber: Katsri et al. (2014) 
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Menurut SNI (2009), krimer nabati adalah produk 
olahan dari lemak nabati ditambah karbohidrat yang sudah 
ditambahkan bahan tambahan pangan yang diizinkan, 
berbentuk bubuk dan dipergunakan sebagai padanan rasa 
untuk makanan dan minuman. Persyaratan mutu produk 
krimer nabati bubuk menurut SNI 01-4444-2009 tentang 
Krimer Nabati disajikan dalam Tabel 2. 

 
Tabel 2. Syarat Mutu Krimer Nabati Bubuk (SNI 01-4444-2009) 

Kriteria Satuan Persyaratan 
Keadaan 

1. Bau 
2. Rasa 
3. Warna 
4. Penampakan 

 
- 
- 
- 
- 

 
Normal 
Normal 
Putih –krem 
Tidak boleh 
ada gumpalan 

Air % max. 5 
Abu % max. 3 
Lemak % max 30 
Bahan Tambahan Pangan  Sesuai SNI 

01-0222-2009 
Cemaran Logam   

1. Timbal (Pb) 
2. Tembaga (Cu) 
3. Seng (Zn) 
4. Raksa (Hg) 
5. Timah (Sn) 

mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

max. 0,3 
max. 20 
max. 40 
max. 0,03 
max. 40 

Cemaran Arsen mg/kg max. 0,1 
Cemaran mikroba   

1. TPC 
2. Coliform 
3. Salmonella sp. 
4. Staphylococcus 

aureus 

koloni/g 
APM/g 
/25g 
koloni/g 

max. 5 x 104 
max. 102 
Negatif 
Negatif 

Sumber: SNI (2009) 
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Golde and Schmidt (2005) menjelaskan bahwa protein 
bukan bahan penyusun utama krimer, namun protein tersebut 
berkontribusi terhadap viskositas, stabilitas emulsi dan 
stabilitas produk krimer nabati ketika diaplikasikan pada 
makanan maupun minuman.Emulsifier pada krimer memiliki 
tujuan agar produk memiliki sistem emulsi oil in water (o/w) 
(Affandi et al., 2003). Stabilizer yang menyusun krimer nabati 
berguna untuk memastikan penampilan produk yang stabil / 
homogen, serta mengandung asam lemak yang tinggi sehingga 
diketahui mempunyai ketahanan dan stabil terhadap oksidasi 
dan ketengikan untuk jangka waktu yang lama, serta formulasi 
yang tepat akan menghasilkan cream-like flavour dan tekstur 
yang disukai oleh konsumen (Moeerfard and Tehrani, 2008). 
   
2.2 Yoghurt 

Yoghurt merupakan pangan olahan susu yang 
difermentasi menggunakan bakteri asam  laktat yaitu 
Streptococcus thermophillus dan Lacacillus bulgaricus dapat 
dikonsumsi dengan berbagai bentuk; cair atau padat, rendah 
lemak maupun bebas lemak, serta berbagai macam rasa  
(Tamime and Robinson, 2000). Menurut Widodo (2003), 
protein, karbohidrat, lemak dan kalsium pada yoghurt lebih 
mudah dicerna dan diserap daripada susu segar, karena pada 
proses fermentasi protein susu terdekomposisi sebagian 
menjadi monopeptida dan asam-asam amino oleh bakteri asam 
laktat, sedangkan  laktosa dipecah  menjadi glukosa dan 
galaktosa dan asam laktat yang dihasilkan oleh fermentasi 
mampu menggumpalkan protein sehingga memungkinkan 
untuk lebih mudah dipecah oleh enzim-enzim dalam saluran 
pencernaan.Syarat mutu yoghurt menurut SNI 01-2981-2009 
dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Syarat Mutu Yoghurt (SNI 01-2981-2009) 

Kriteria Uji Satuan 

Yoghurt Tanpa 
Perlakuan Panas 

Setelah 
Fermentasi 

Yoghurt Dengan 
Perlakuan Panas Setelah 

Fermentasi 

1. Keadaan 
1.1 Penampakan 
1.2 Bau 
1.3 Rasa 
1.4 Konsistensi 

 
- 
- 
- 
- 

 
cairan kental – 
padat 
normal/khas 
asam/khas 
homogen 

 
cairan kental – padat 
normal/khas 
asam/khas 
homogen 

2. Kadar Lemak 
(b/b) 

% min. 3,0 min. 3,0 

3. Total Padatan 
Susu Bukan 
Lemak (b/b) 

% min. 8,2 min. 8,2 

4. Protein 
(Nx6,38) (b/b) 

% min. 2,7 min. 2,7 

5. Kadar Abu 
(b/b) 

% maks. 1,0 maks. 1,0 

6. Keasaman 
(dihitung 
sebagai asam 
laktat) (b/b) 

% 0,5 – 2,0  0,5 – 2,0  

7. Cemaran 
Logam 

7.1 Timbal (Pb) 
7.2 Tembaga 

(Cu) 
7.3 Timah (Sn) 
7.4 Raksa (Hg) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
maks. 0,3 
maks. 20,0 
maks. 40,0 
maks. 0,03 

 
maks. 0,3 
maks. 20,0 
maks. 40,0 
maks. 0,03 

8. Arsen mg/kg maks. 0,1 maks. 0,1 
9. Cemaran 

Mikroba 
9.1 Coliform 
9.2 Salmonella 
9.3 Listeria 

monocytoge
nes 

 
APM/g 

 
maks. 10  
negatif/25g 
negatif/25g 

 
maks. 10 
negatif/25g 
negatif/25g 

10. Jumlah Bakteri 
Starter 

koloni/g min. 107 - 

Sumber: SNI (2009) 
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Yoghurt adalah dairy product yang dihasilkan melalui 

fermentasi dan merupakan salah satu hasil produk fermentasi 
yang mengandung banyak zat gizi. Beberapa komponen 
yoghurt jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan susu, 
seperti vitamin B kompleks, kalsium (Ca) dan protein 
(Rahman, Zahor, and Faroq, 2002). Selama proses fermentasi 
susu menjadi yoghurt terjadi sintesis vitamin B kompleks 
khususnya Thuiamin (Vitamin B1) dan Ribovlafin (Vitamin 
B2) serta beberapa asam amino esensial seperti triptofan, 
treonin, leusin, dan valin yang menyusun protein yang berguna 
bagi kesehatan (Gursoy, Oskaya, Yildiz and Aslim, 2010).  
 Menurut Saleh (2004), yoghurt dapat diklasifikasikan 
menjadi yoghurt set, stirred yoghurt, dan drinking yoghurt 
tergantung pada keadaan fisiknya. Bila digolongkan 
berdasarkan komposisi lemak, yoghurt terdiri atas yoghurt 
dengan lemak penuh, medium dan yoghurt rendah lemak. 
Berikut penjelasan mengenai penggolongan yoghurt 
berdasarkan keadaan fisiknya : 

1. Yoghurt set adalah yoghurt yang difermentasi dalam 
kemasan, kemudian disimpan pada kemasan akhir 
dengan lingkungan yang hangat untuk mendukung 
fermentasi susu, sebelum didinginkan.  

2. Stirred yoghurt adalah yoghurt yang difermentasi pada 
kontainer/tempat yang besar kemudian dilakukan 
pengadukan (stirring) sebelum dipindahkan ke dalam 
kemasan/wadah yoghurt.  

3. Yoghurt drink adalah stirredyoghurt yang memiliki 
kandungan total padatan (total solid) tidak melebihi 11 
% dan dilakukan homogenisasi sebelum dikonsumsi, 
untuk mengurangi kekentalan. 
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2.2.1 Yoghurt Set 

Yoghurt set merupakan salah satu tipe yoghurt yang 
memiliki konsistensi setengah padat, dimana proses 
pemeramannya dilakukan dalam kemasan setelah proses 
inokulasi starter (Harte, 2003). Menurut Widyastuti, Radiati, 
Purwanto (2007), terdapat dua jenis yoghurt yang banyak 
dikenal yakni, yoghurt drink dan yoghurt set. Spreer 
(2000),menambahkan bahwa yoghurt set merupakan salah satu 
jenis yoghurt dengan struktur seperti gel yang proses 
fermentasi dan pendinginannya dilakukan dalam kemasan.  

Menurut Wahyudi (2006), proses pembuatan yoghurt 
set meliputi beberapa tahap, yaitu standarisasi, homogenisasi, 
pasteurisasi, inokulasi starter, pengisian, inkubasi dan 
penyimpanan pada suhu rendah. Sawitri, Manab, dan Palupi 
(2008) menjelaskan bahwa pada prosesnya terjadi peningkatan 
jumlah total asam yang memicu penurunan pH hingga sekitar 
pH isoelektrik kasein (4,6) sehingga terjadi penurunan daya 
ikat air, hal ini mengakibatkan yoghurt rentan terhadap 
sineresis, yaitu kerusakan fisik berupa terpisahnya cairan whey 
dari gel. Metode inkubasi pada pembuatan yoghurt terdiri dari 
metode inkubasi waktu pendek menggunakan suhu 40-43 oC 
selama 2,5–4 jam, inkubasi waktu panjang menggunakan suhu 
30-32 oC selama 10-12 jam (Hematyar, Samarin, Poorazarang 
and Elhamirad, 2012). Inkubasi yoghurt set dalam kemasan 
dan adanya penambahan bahan penstabil mengakibatkan 
yoghurt set memiliki konsistensi yang keras dengan rata – rata 
komposisi total solid 14-15,8 %, protein 5,3-5,6 %, lemak 0,1-
0,5 %, laktosa 7,3-9,1 %, kadar abu 1,1-1,16 % (Shcornburn, 
2002). 
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2.3 Bahan Baku Yoghurt Set 
2.3.1 Susu 

Susu merupakan bahan makanan bernilai gizi tinggi 
yang kandungan gizinya lengkap, kandungan gizinya lengkap 
dengan sifat gizi yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh 
(SNI, 2011). Menurut Widodo (2003), susu merupakan emulsi 
lemak dalam air yang didalamnya terkandung beberapa 
senyawa terlarut. Kandungan air pada susu sangat tinggi 
berkisar 87 %, laktosa 5 %, protein sekitar 3,5 %, dan lemak 
3-4 %, serta merupakan sumber kalsium, fosfor, dan vitamin A 
yang sangat baik. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan 
protein daging dan telur. Buckle et al. (2007) menjelaskan 
bahwa susu dari semua jenis mamalia mengandung komponen 
yang sama, tetapi jumlah masing-masing komponen bervariasi 
tergantung spesies mamalia tersebut, waktu pemerahan, umur 
sapi serta susu merupakan salah satu produk peternakan yang 
bersifat mudah rusak karena kandungan zat gizinya merupakan 
media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme.  

Menurut SNI (2011), definisi susu segar adalah susu 
murni yang diperoleh dari sapi perah sehat, dengan pemerahan 
yang benar, tidak tercampuri bahan asing dan bahan kimia 
pengawet, serta belum dipanaskan terlebih dahulu atau tidak 
mendapatkan perlakuan apapun kecuali proses pendinginan 
tanpa mengurangi kemurniannya.Agar aman dikonsumsi dan 
digunakan untuk proses pengolahan selanjutnya susu segar 
harus memenuhi standar menurut SNI 01-3141.1-2011 dapat 
dilihat Tabel 4. 
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Tabel 4. Syarat Mutu Susu Segar (SNI 01-3141.1-2011) 
Karakteristik Syarat 

a. Berat Jenis (pada suhu 27,50C) minimum 1,027 g/mL 
b. Kadar Lemak minimum 3,0 % 
c. Kadar bahan kering tanpa lemak 

minimum 7,8 % 

d. kadar protein minimum 2,8 % 

e. Warna, bau, rasa, dan kekentalan Tidak ada 
perubahan 

f. Derajat asam/ uji alkohol (70%) 6-70 SH / negatif 
h. Uji Katalase maksimum 3 (cc) 
i. Angka refraksi 36-38 
j. Angka reduktase 2-5 (jam) 
k. Cemaran mikroba maksimum  

1. Sallmonella Negatif 
2. E.coli Negatif 
3. Coliform 20 CFU/mL 
4. Strepthococcus group B Negatif 
5. Staphylococcus aureus 1 x 102CFU/mL 
6. Total Plate Count 10 x 106 CFU/mL 
7. Enterobachteriaceae 1 x 103 CFU/mL 

l. Jumlah sel somatis maksimum 4 x 105 sel/mL 
m. Cemaran logam berbahaya maksimum :  
1 Timbal 0,02µg/mL 
2 Seng 0,5 µg/mL 
3 Merkuri 0,03µg/mL 
4 Arsen 0,1 µg/mL 
n. Residu :  

1. Antibiotika (Golongn penicillin, 
Tetrasiklin, Aminoglikosida, 
Makrolida) 

Negatif 

2. Pestisida/insektisida Negatif 

o. Kotoran dan benda asing Negatif 
p. Uji pemalsuan Negatif 

q. Titik Beku -0,520 oC s/d -0,560 
oC 

r. Uji peroksidase Positif 
 Sumber: SNI (2011) 
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 Sakinah, Dwiyanti dan Darsati (2010) menjelaskan 
bahwa susu mudah terkontaminasi cemaran lain seperti bahan 
kimia (pestisida), logam berat, antibiotika, dan racun atau 
toksin (jamur, kapang, khamir), pertumbuhan mikroba susu 
dapat menimbulkan perubahan karakteristik susu. 
Pembentukan asam, pembentukan gas, proteolisis, pelendiran, 
perubahan lemak, produk alkali serta perubahan citarasa dan 
warna merupakan perubahan karakteristik yang sering 
dijumpai pada susu akibat adanya mikroorganisme (Saleh, 
2004).  
 
2.3.2 Bahan Tambahan Pangan 

Menurut Winarno dan Fernandez (2007), bahan 
tambahan pangan umumnya ditambahkan pada yoghurt untuk 
meningkatkan kualitas, penambahan tersebut dimaksudkan 
untuk memperbaiki warna, cita rasa, tekstur, serta 
meningkatkan mutu.Goncalvez et al. (2005) menambahkan 
bahwa penggunaan bahan tambahan pangan memiliki tujuan 
untuk meningkatkan viskositas yoghurt serta memperbaiki 
tekstur dan mouthfeel. Menurut Alakali et al. (2008), dalam 
proses pembuatan yoghurt kental, bahan tambahan pangan 
ditambahkan sebelum proses pasteurisasi dengan konsentrasi 
tertentu, bahan tersebut kemudian dipasteurisasi bersama susu.  

 
2.3.3 Starter Yoghurt 

Starter adalah organisme yang dikembangkan yang tak 
berbahaya pada suatu medium kultur (skim atau susu), yang 
digunakan untuk memproduksi keju atau susu fermentasi, 
yang dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh industri susu dan 
berbagai industri pangan lainnya (Gurzoy, Ozkaya, Yildiz, and 
Aslim, 2010). Menurut Fakhravar, Najafpour, Heris, Izadi, and 
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Fakhravar (2012), bakteri asam laktat sebagai starter yoghurt 
ditumbuhkan dalam susu akan menjadikan terbentuknya 
beberapa senyawa yang memberi aroma dan rasa pada yoghurt 
seperti: asam-asam non-volatil (laktat, piruvat, oksalat), asam-
asam mudah menguap (format, asetat, propionat), senyawa 
karbonil (asetaldehida, aseton, asetoin) dan senyawa lain 
seperti asam-asam amino. Jay (2000) menambahkan bahwa 
bakteri asam laktat bersifat termodurik dan homofermentatif, 
dengan suhu optimum untuk pertumbuhannya sekitar 45oC, 
mikroba ini tumbuh sangat baik pada pH optimum 5,5 dan 
pertumbuhannya dapat terhenti pada pH 3,5-3,8. 

Yoghurt pada umumnya menggunakan strater kultur 
strain campuran, yakni Streptococcus thermopillus dan 
Lactobacillus bulgaricus, penggunaannya secara bersama-
sama sebagai starter yoghurt terbukti telah bersimbiosis dan 
meningkatkan efisiensi kerja kedua bakteri tersebut 
(Indratiningsih, Salasia, dan Wahyuni, 2004). Selain 
menyebabkan tingkat produksi asam yang tinggi, 
Streptococcus thermopilus tumbuh lebih cepat dan 
menghasilkan asam dan karbodioksida, sehingga dapat 
menstimulasi pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus (Yanuar, 
2009).Lactobacillus bulgaricus tergolong bakteri gram positif 
berbentuk batang, bersifat homofermentatif menghasilkan 
asam laktat sebagai produk utama dalam fermentasi, serta 
kebutuhannya terhadap oksigen bakteri ini tergolong anaerob 
fakultatif yang dapat tumbuh dengan adanya oksigen dan tetap 
dapat tumbuh secara anaerob apabila oksigen tidak  ada 
(Buckle et al., 2007).  
 Rauf dan Sarbini (2012) menjelaskan bahwa 
Lactobacillus bulgaricus berperan dalam menghasilkan rasa 
khas tajam, juga menghasilkan metabolit-metabolit yang 
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menjadi sumber dan citarasa yang spesifik dan subtansi 
bersifat menghambat terhadap pertumbuhan mikroba yang 
tidak sesuai. Streptococcus thermophillus merupakan bakteri 
asam laktat yang berbentuk bulat atau lonjong, gram positif, 
anaerob fakultatif sehingga masih toleran terhadap lingkungan 
dengan kandungan oksigen dalam jumlah terbatas, 
homofermentatif, membutuhkan nutrisi yang lengkap untuk 
pertumbuhannya dengan suhu optimal sekitar 45 oC (Tamime 
and Robinson, 2000). Menurut Winarno dan Fernandez 
(2007), Streptococcus thermophillus merupakan pasangan dari 
Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan yoghurt. Bakteri 
ini dapat mereduksi litmus milk dan katalis negatif serta tidak 
toleran terhadap konsentrasi garam lebih dari 6,5 % dengan 
pH optimum untuk pertumbuhannya sekitar 6 dan akan 
terhenti pada pH 4,2–4,4 (Jaros, Haque, and Kneifel, 2002).  
 Menurut Cakmaci, Cetin, Turgut, Gurses, and 
Erdogan (2012), Lactobacillus  acidophilus adalah kelompok  
bakteri Gram-positif non-bersporulasi batang atau anaerobic 
fakultatif, dan merupakan spesies alami pada usus. Produk 
akhir  dari fermentasi glukosa oleh Lactobacillus acidophilus 
adalah asam laktat, asam  asetat, dan H2O namun starter 
bakteri ini kurang dapat diandalkan bila digunakan dalam 
bentuk tunggal seperti flavor rasa yang kurang disukai. Strater 
bakteri Lactobacillus acidophilus sering dikombinasikan 
dengan starter bakteri lainnya, seperti Lactobacillus bulgaricus 
dan Streptococcus thermophilus yang umum dikenal untuk 
pembuatan yoghurt.Lactobacillus  acidophilus dapat bertahan 
hidup lebih lama dibandingkan dengan Lactobacillus 
bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada kondisi pH 
rendah (Sunarlim dan Setiyanto, 2008). 
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2.4 Proses Pembuatan Yoghurt 
Menurut Rahman et al. (2002), proses pembuatan 

yoghurt diawali dengan kultur bibit, mikroorganisme 
Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus 
masing-masing dibiakkan dalam susu secara terpisah, 
pemanasan susu sebelum ditambahkan bibit biasanya 
dilakukan pada suhu 85 °C selama 30 menit. Saleh (2004) 
menambahkan bahwa tujuan pemanasan tersebut untuk 
mematikan bakteri pathogen dan sebagian bakteri pembusuk 
dalam susu yang dapat mengalahkan bakteri inokulan serta 
untuk menguapkan sebagian air agar kekentalan susu sesuai 
untuk pertumbuhan bibit, starter kemudian diinokulasikan 
pada media susu. Wardana (2012) menjelaskan bahwa proses 
pembuatan yoghurt dilakukan setelah semua peralatan siap 
digunakan dengan catatan telah disterilkan, maka panaskan 
susu dengan menggunakan suhu yang tidak terlalu besar agar 
susu tidak pecah.  

 
2.4.1 Homogenisasi, Pasteurisasi dan Penurunan Suhu 

Homogenisasi bertujuan untuk memperbaiki tekstur, 
mengurangi pembentukan gumpalan serta meningkatkan 
viskositas yoghurt set (Winarno dan Fernandez, 2007). 
Homogenisasi dilakukan agar ukuran globula-globula lemak 
dalam susu yang semula diameternya bervariasi menjadi 
seragam, apabila ukuran globula seragam maka globula-
globula lemak akan tersebar merata keseluruh bagian susu. 
Susu yang telah dihomogenisasi akan terkesan kandungan 
lemaknya lebih tinggi, disamping itu akan menaikkan daya 
cerna (Idris, 1995). 

Suwito (2010) menjelaskan bahwa pasteurisasi 
merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk 
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mematikan bakteri pathogen dalam kurun suhu dan waktu 
tertentu agar komposisi susu tidak banyak yang hilang, namun 
bakteri yang berspora masih tahan hidup. Pasteurisasi 
dilakukan agar tidak mengubah komposisi susu sehingga 
komposisinya masih setara susu segar (Jay, 2000). Menurut 
Idris (1995), menjelaskan bahwa susu perlu dilakukan 
pasteurisasi untuk mencegah kerusakan karena 
mikroorganisme dan enzim, pasteurisasi adalah suatu 
perlakuan pemanasan terhadap semua partikel susu atau 
produk susu pada suhu 160oF atau suhu 72 oC selama 15 detik, 
agar mematikan semua mikroorganisme pathogen serta 
sebagian besar mikroorganisme pembusuk.  

Menurut Erizal (2000), penurunan suhu dilakukan 
sampai mendekati suhu optimum bagi pertumbuhan 
Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 
untuk mencegah kematian pada starter akibat pengaruh suhu 
yang tinggi. Penurunan suhu bertujuan untuk memberikan 
kondisi yang optimum bagi pertumbuhan starter bakteri asam 
laktat pada yoghurt (Walstra, 2000). 

 
2.4.2 Inokulasi Starter 

Inokulasi starter harus dilakukan dalam kondisi yang 
aseptis, guna mencegah selama kontaminasi dari kapang, 
khamir dan coliform (Spreer, 2000). Menurut Winarno dan 
Fernandez (2007), prosentase inokulasi bakteri Streptococcus 
thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus dalam pembuatan 
yoghurt set sebesar 2-5 %. Menurut Lee and Lucey (2004), 
prosentase inokulasi starter yang sangat kecil akan mampu 
mendorong terjadinya sineresis lebih besar pada produk akhir. 
Idris (1995) menambahkan bahwa saat inokulasi starter harus 
dihindari pengadukan yang berlebihan karena menyebabkan 
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oksigen kembali kedalam susu dimana oksigen tidak 
dikehendaki saat proses fermentasi berlangsung. 

 
2.4.3 Pengemasan, Inkubasi dan Penyimpanan 

Menurut Widodo (2003), dalam melakukan 
pengemasan harus diperhatikan faktor lingkungan, alat dan 
bahan pengemas yang digunakan harus bersih dan steril. 
Spreer (2000) menjelaskan model pengemasan yang baik pada 
yoghurt adalah pemberian label dan kode produksi pada 
wadah pengemas. Pada saat melakukan proses pengemasan 
kondisi lingkungan harus dalam kondisi yang higienis, serta 
alat dan bahan pengemas yang digunakan harus dapat 
mempermudah dalam penanganan atau proses pengemasan 
produk, serta volume pengisian produk kedalam wadah 
kemasan harus tepat dan tidak tumpah (Robinson, 2002).   

Suhu yang kurang dari 43 oC menyebabkan bakteri 
Streptococcus thermophillusakan tumbuh optimal dan pada 
suhu lebih dari 43 oC merupakan pertumbuhan optimal bagi 
Lactobacillus bulgaricus (Winarno dan Fernandez, 2007). 
Waktu inkubasi yang diperlukan dalam pembuatan yoghurt set 
berkisar antara 2,5-3 jam dan inkubasi dilakukan setelah 
proses pengisian susu kedalam wadah yang telah diinokulasi 
starter (Tamime and Robinson, 2000). Menurut Lucey (2001), 
suhu pemeraman yang terlalu tinggi mampu menyebabkan 
terjadinya pemisahan whey atau sineresis pada yoghurt. 
Pemeraman yoghurt set dilakukan dalam kemasan setelah 
proses inokulasi starter. Metode inkubasi pada pembuatan 
yoghurt set ada 2 cara yaitu inkubasi pendek pada suhu 40 oC-
42 oC selama 4 jam dengan penambahan starter 2 % dan 
inkubasi panjang pada suhu 27 oC selama 14-16 jam (Buckle 
et al., 2007). Penyimpanan dilakukan pada suhu rendah 
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bertujuan untuk mencegah terjadinya pengasaman lanjut atau 
postacidification pada yoghurt, yang disebabkan oleh aktifitas 
metabolit bakteri asam laktat selama pendinginan (Widodo, 
2003). 

 
2.5 Kualitas Yoghurt 
2.5.1 pH 

Skala pH merupakan suatu cara yang tepat untuk 
menggambarkan konsentrasi ion-ion hidrogen dalam larutan, 
makin besar konsentrasi ion hidrogen, maka larutan semakin -
asam. Dalam proses fermentasi kefir, pH yang rendah 
mengindikasikan adanya akumulasi asam laktat (Azizah, 
2004). Nilai pH pada susu adalah pembentukan asam laktat 
oleh BAL menyebabkan adanya penurunan pH sehingga 
kasein mengalami koagulasi menyebabkan tekstur menjadi 
semi padat sehingga viskositasnya naik (Robinson and 
Marshall, 2000). Pengukuran derajat keasaman dilakukan 
dengan cara mencelupkan batang katoda ke dalam sampel 
yoghurt, maka secara otomatis pH meter elektronik akan 
menunjukkan besarnya pH sampel yang diuji (Taher, 2004). 

Menurut Rahman et al. (2002), melaporkan bahwa 
yoghurt dengan pH 4,0-4,5, termasuk dalam produk pangan 
berasam sedang, nilai pH yoghurt yang terbentuk biasanya 
mencapai 3,65- 4,40, dan akan turun sampai 3,5 apabila proses 
inkubasi dilanjutkan dengan peningkatan asam laktat hingga 2 
%. Penurunan pH produk yoghurt selama inkubasi karena 
akumulasi asam laktat akibat aktivitas kultur menjadi 4,6-4,7 
mengakibatkan terjadinya koagulasi susu sebab stabilitas 
protein susu yaitu kasein terganggu (Herawati dan Wibawa, 
2003). 
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2.5.2 Total Asam  
 Pengujian total asam dilakukan metode titrasi dengan 
menghitung kadar asam terhitung sebagai asam laktat, zat ini 
memiliki efek bakteriostatik terhadap mikroba pembentuk 
spora dan koliform (Herawati dan Wibawa, 2003). Asam 
Laktat merupakan metabolit primer dalam proses fermentasi 
yang dihasilkan dari pemecahan glukosa oleh bakteri 
Lactobacillus bulgaricus sebagai bakteri homofermentatif 
(Azizah, 2004).  Salah satu cara untuk menentukan jumlah 
asam laktat adalah dengan metode titrasi. Titrasi merupakan 
cara analisis dengan mengukur jumlah larutan yang diperlukan 
untuk bereaksi secara tepat dengan zat yang terdapat dalam 
larutan lain (Kunaepah, 2008). Harjiyanti, Pramono dan 
Mulyani (2013) menambahkan bahwa asam laktat nama 
International Union of Pure and Aplied Chemistry (IUPAC) 
asam 2-hidroksipropanoat (CH3-CHOH-COOH), dikenal juga 
sebagai asam susu adalah senyawa kimia penting dalam 
beberapa proses biokimia, secara struktur merupakan asam 
karboksilat dengan satu gugus hidroksil yang menempel pada 
gugus karboksil. Struktur asam laktat dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Struktur Asam Laktat (Sumber: Wikipedia, 2014) 

 
2.5.3 Viskositas 

Winarno dan Fernandez (2007) menyatakan bahwa 
viskositas atau kekentalan dari suatu cairan adalah salah satu 
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sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap 
gaya geser, hal ini terjadi karena adanya interaksi antara 
molekul-molekul cairan. Menurut Goncalvez et al. (2005), 
viskositas susu berkisar antara 1,5075 sampai 1,7085 cP, 
peningkatan viskositas susu disebabkan oleh adanya 
penggumpalan protein susu (kasein) yang tidak stabil pada pH 
di bawah 4,6. Hematyar et al. (2012) menambahkan bahwa 
viskositas atau kekentalan adalah suatu hambatan yang 
menahan zat cair, secara molekuler disebabkan oleh gerakan 
acak dan gerakan berpindah dari suatu lapisan ke lapisan ain 
dalam zat cair dan resultan dari gerakan-gerakan tersebut 
menghasilkan hambatan. 

Tekstur yoghurt seharusnya memiliki viskositas yang 
tinggi, kompak dan dapat dipindahkan atau dimakan dengan 
menggunakan sendok (Schorburn, Saputra and Pambayun, 
2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas yoghurt 
adalah konsentrasi padatan tanpa lemak, lemak susu, penstabil, 
pencampuran bahan baku, proses pemanasan susu dan kultur 
starter yang digunakan (Wardana, 2012). Jannah, Nurwantoro, 
Pramono(2012) menambahkan bahwa penurunan nilai pH susu 
akan mengakibatkan nilai viskositas meningkat, hal ini 
disebabkan oleh pembengkakan misel kasein. Kekentalan 
dapat diukur secara absolut atau relative, unit absolut 
mempunyai satuan poise, sedangkan yang relatif didasarkan 
atas besarnya volume yang dapat mengalir pada waktu tertentu 
dan dalam keadaan yang ditentukan (Shaker, Jumah and 
Djayil.,2000).  
 
2.5.4 Bahan Kering 
 Bahan kering suatu produk dapat diukur dengan 
menghilangkan atau menguapkan air sebanyak-banyak dari 



22 
 

suatu produk hingga tersisa suatu bahan kering 
(Trisnaningtyas, Legowo, dan Kusrahayu, 2013). Kadar bahan 
kering susu berperan dalam proses fermentasi susu, salah satu 
komponen penting dalam bahan kering yang berperan yaitu 
laktosa dan kasein serta selama proses fermentasi, laktosa 
diubah oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat (Triyono, 
2010). Pada awal proses pengeringan, bahan memiliki kadar 
air tinggi dan permukaan basah masih dilapisi oleh air, proses 
pengeringan berlangsung serupa dengan air bebas, kecepatan 
pengeringan pada keadaan adalah tetap dan besarnya 
ditentukan oleh sifat air dan sifat permukaan bahan (Taib, 
2001) 


