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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to find the effect of 

addition of woods extract secang (Caesalpinia sappan L.) on 

pH, water content, total lactic acid bacteria (LAB) of drink 

yoghurt, and the antimicrobial activities of woods secang 

extract to the culture growth of yoghurt drink. The materials of 

this research were yoghurt plain, secang extract, water, sugar 

and cornstarch. The method used in this research was an 

experimental laboratory using Completely Randomized 

Design with four treatments and four replications. The 

treatments were consisted of: P0 (without adding woods 

secang extract), P1 (adding 10% concentration of woods 

secang extract), P2 (adding 20% concentration of woods 

secang extract) and P3 (adding 30% concentration of woods 

secang extract). Data were analyzed by Analysis of Variance 

(ANOVA) and continued by Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT). The conclusion of this research showed the higher 

concentration of woods secang extract made the resist zone 

bigger in antimicrobial activities test on yoghurt culture with 

method of agar diffusion used paper disc. The higher 

concentration of woods secang extract didn’t gave 
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significantly different effect (P>0,05) to total lactid acid 

bacteria (LAB). 

 

Keyword: Drink yoghurt, secang extract, antimicrobial 

activities, total lactic acid bacteria (LAB)  
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RINGKASAN 

 

Yoghurt adalah produk susu fermentasi berbentuk 

semi solid yang dihasilkan melalui proses fermentasi susu 

dengan menggunakan bakteri asam laktat (BAL). Yoghurt 

drink merupakan yoghurt plain yang selanjutnya dilakukan 

pengenceran, ditambahkan gula, dan stabilizer. Yoghurt ini 

juga dapat dilakukan penambahan perasa yang berupa ekstrak 

buah maupun sirup, sehingga dihasilkan yoghurt yang tidak 

terlalu asam dan tidak kental (encer). Penambahan ekstrak 

buah tersebut semakin meningkatkan kualitas pada yoghurt 

drink. Jenis buah yang biasa ditambahkan pada yoghurt yaitu 

strawberry, angggur, maupun bahan lain yang memiliki 

manfaat bagi konsumennya. Diversifikasi yoghurt drink juga 

dapat dibuat dengan menambahkan ekstrak kayu secang. 

Pemilihan ini dikarenakan kayu secang dapat dijadikan 

sebagai pewarna alami serta memiliki kandungan antimikroba. 

Kayu secang (Caesalpinia sappan L.) merupakan 

sumber zat warna merah, yang biasa dipakai sebagai bahan 

pewarna dan juga dapat digunakan sebagai pengawet alami. 

Senyawa utama pada kayu secang adalah fenolat, dan dibagi 

menjadi empat struktur sub-jenis: yaitu brazilin, chalcone, 

protosappanin, dan homoisoflavonoid. Namun kandungan 

kimia kayu secang yang mempunyai efek antimikroba adalah 

brazilin, tanin, flavonoid, kelompok polifenol, dan asam galat. 

mailto:alfita.kusuma@gmail.com
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Pengambilan data penelitian dilaksanakan di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Divisi Fisiko–Kimia 

dan Divisi Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya pada bulan Januari-Februari 2017. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan ekstrak kayu secang terhadap pH, kadar air, dan 

total bakteri asam laktat (BAL) yoghurt drink, serta aktivitas 

antimikroba pada ekstrak kayu secang terhadap pertumbuhan 

kultur (starter) yoghurt.  

Materi penelitian ini adalah yoghurt plain 

(menggunakan susu sapi segar), gula, stabilizer dan ekstrak 

kayu secang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diberikan yaitu tanpa penambahan ekstrak 

kayu secang (P0), penambahan ekstrak kayu secang dengan 

konsentrasi 10% (P1), 20% (P2) dan 30% (P3). Variabel yang 

diamati meliputi pH, kadar air, dan total bakteri asam laktat 

(BAL) pada yoghurt drink, serta aktivitas antimikroba ekstrak 

kayu secang terhadap pertumbuhan kultur yoghurt. Data hasil 

penelitian dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) 

dan apabila terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata 

maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak kayu secang dengan konsentrasi yang meningkat 

memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kadar air yoghurt drink serta aktivitas antimikroba ekstrak 

kayu secang terhadap pertumbuhan kultur yoghurt dan tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap pH dan 

total bakteri asam laktat (BAL) yoghurt drink. Rata-rata hasil 

analisis dari P0, P1, P2 dan P3 pada pH: 3,74±0,01; 3,75±0,03; 

3,76±0,01; dan 3,78±0,02, pada kadar air (%): 83,63±0,24; 

86,86±0,43; 86,98±0,25;  dan 87,28±0,28, pada aktivitas 

antimikroba ekstrak kayu secang terhadap Streptococcus 

thermophilus (mm): 0,00±0,00; 0,37±0,03; 0,40±0,02; dan 
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0,42±0,03, pada aktivitas antimikroba ekstrak kayu secang 

terhadap Lactobacillus bulgaricus (mm): 0,00±0,00; 

0,30±0,03; 0,33±0,03; dan 0,33±0,03, pada total BAL (Log 

CFU/ml): 7,60±0,75; 7,65±0,13; 7,85±0,25; dan 7,63±0,67.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi 

ekstrak kayu secang yang digunakan, maka semakin besar pula 

zona hambat yang terbentuk pada uji aktivitas antimikroba 

terhadap kultur yoghurt dengan uji difusi agar menggunakan 

kertas cakram. Peningkatan konsentrasi ekstrak kayu secang 

tersebut tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap total bakteri asam laktat (BAL). Berdasarkan hasil 

penelitian ini, sebaiknya konsentrasi ekstrak kayu secang yang 

ditambahkan pada yoghurt drink maksimal sebanyak 20%. 

Karena memiliki total BAL tertinggi dan memenuhi 

persyaratan dari SNI, namun nilai pH dan diameter zona 

hambat terhadap pertumbuhan kultur yoghurt tersebut dapat 

ditoleransi. Diameter zona hambat yang terbentuk ini 

dikarenakan pada saat pengujian mikroba yang digunakan 

merupakan kultur murni, sehingga mikroba tersebut tidak 

memiliki perlindungan. Sebaiknya juga dilakukan penelitian 

lanjut mengenai kualitas kimia yoghurt drink dengan 

penambahan ekstrak kayu secang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Susu segar adalah cairan yang berasal dari ambing 

sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau 

ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan 

apapun kecuali pendinginan (SNI, 2011). Susu merupakan 

sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan 

dan perkembangan tubuh serta dalam menjaga kesehatan 

karena mengandung berbagai macam gizi. Kandungan gizi 

pada susu yaitu gula susu (laktosa) sekitar 5%, protein sekitar 

3,5%, lemak sekitar 3-4%, kalsium, fosfor, dan vitamin A 

(Widodo, 2002). Kandungan gizi yang tinggi tersebut 

menyebabkan susu menjadi media yang sangat baik untuk 

pertumbuhan dan perkembang biakan mikroba, akibatnya susu 

tersebut akan mudah rusak dalam waktu yang singkat. 

Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu 

penanganan susu dengan benar, yaitu melalui pengolahan dan 

pengawetan. Salah satu metode pengolahan dan 

pengawetannya yaitu dengan memfermentasi susu menjadi 

produk yoghurt. 

Yoghurt adalah produk susu fermentasi berbentuk 

semi solid yang dihasilkan melalui proses fermentasi susu 

dengan menggunakan bakteri asam laktat, yaitu campuran 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

dengan perbandingan 1:1 (Hidayat, Pandag dan Suhartini, 

2006). Melalui perubahan kimiawi yang terjadi selama proses 

fermentasi dihasilkan suatu produk yang mempunyai tekstur 
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dan cita rasa yang khas. Flavor khas disebabkan adanya asam 

laktat dan sisa-sisa asetaldehida, diasetil, asam asetat, dan 

bahan-bahan mudah menguap lainnya yang dihasilkan oleh 

fermentasi bakteri (Buckle et al., 1987). Rasa yoghurt yang 

terlalu asam dan tekstur yang terlalu kental menyebabkan 

banyak konsumen kurang menyukainya, sehingga diperlukan 

adanya inovasi baru untuk menguranginya. Pembuatan 

yoghurt tersebut dapat dilakukan dengan cara menambahkan 

perasa yang berupa ekstrak buah maupun sirup, sehingga 

dihasilkan yoghurt yang tidak terlalu asam dan tidak kental 

(encer) sehingga mudah untuk diminum yang biasa disebut 

yoghurt drink. Penambahan ekstrak buah tersebut semakin 

meningkatkan kualitas pada yoghurt drink. Jenis buah yang 

biasa ditambahkan pada yoghurt yaitu strawberry, angggur, 

blueberry, mangga atau buah lainnya, teh hijau. Selain itu 

diversifikasi yoghurt drink juga dapat dibuat dengan 

menambahkan ekstrak kayu secang. Pemilihan ini dikarenakan 

kayu secang dapat dijadikan sebagai pewarna alami serta 

memiliki kandungan antimikroba. 

Secang (Caesalpinia sappan L.) merupakan tanaman 

yang banyak tumbuh di tempat terbuka sampai ketinggian 

1.700 mdpl, seperti di daerah pegunungan yang berbatu tetapi 

tidak terlalu dingin. Secang tumbuh liar dan kadang ditanam 

sebagai tanaman pagar atau pembatas kebun. Kayu secang ini 

merupakan sumber zat warna merah, yang biasa dipakai 

sebagai bahan pewarna dan juga dapat digunakan sebagai 

pengawet alami. Penggunaan kayu secang diharapkan dapat 

mengganti pewarna sintetik yang berbahaya bagi kesehatan. 

Senyawa utama pada kayu secang adalah fenolat, dan dibagi 

menjadi empat struktur sub-jenis: yaitu brazilin, chalcone, 

protosappanin, dan homoisoflavonoids (Min et al., 2012). 
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Hariana (2006) menambahkan kandungan kimia kayu secang 

yang mempunyai efek antimikroba yaitu brazilin (diduga 

mempunyai efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli), tanin, serta kelompok polifenol, dan 

asam galat. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji efektivitas 

antimikroba pada ekstrak kayu secang (Caesalpinia sappan 

L.) yang ditambahkan pada yoghurt drink terhadap 

pertumbuhan kultur bakteri yoghurt. Efek antimikroba ini 

diharapkan tidak mengganggu pertumbuhan dari kultur 

(starter) yoghurt, bahkan dapat meningkatkan 

pertumbuhannya. Sehingga yoghurt dengan penambahan 

ekstrak kayu secang dapat dijadikan sebagai pangan 

fungsional. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di 

atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak kayu secang 

pada yoghurt drink terhadap pH, nilai kadar air, dan 

total bakteri asam laktat (BAL)? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh aktivitas antimikroba pada ekstrak 

kayu secang yang ditambahkan kedalam yoghurt drink 

terhadap pertumbuhan kultur bakteri yoghurt?  

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.3.1. Mengetahui pengaruh penambahan ekstrak kayu secang 

pada yoghurt drink terhadap pH, nilai kadar air, dan 

total bakteri asam laktat (BAL). 
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1.3.2. Mengetahui pengaruh aktivitas antimikroba pada ekstrak 

kayu secang yang ditambahkan kedalam yoghurt drink 

terhadap pertumbuhan kultur bakteri yoghurt. 

 

1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi ilmiah yang bermafaat bagi pengembangan 

teknologi di bidang industri pengolahan hasil ternak 

khususnya tentang pengaruh penambahan ekstrak kayu secang 

terhadap pertumbuhan kultur yoghurt, sebagi alternatif bagi 

masyarakat untuk mendapatkan produk pangan fungsional dan 

sebagai bahan referensi atau informasi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai produk pangan fungsional. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Kayu secang (Caesalpinia sappan L.) merupakan 

tanaman semak atau pohon rendah dengan ketinggian 5-10 

meter. Bagian tumbuhan secang seperti batang, kulit batang, 

polong dan akar dapat digunakan sebagai pewarna. Warna 

merah cerah dan ungu muda bisa didapatkan dari batang, kulit 

batang dan polong secang. Warna-warna yang dihasilkan oleh 

tanaman secang berasal dari senyawa brazilin (C16H14O5). 

Brazilin akan cepat membentuk warna merah jika terkena 

sinar matahari. Terjadinya warna merah disebabkan oleh 

terbentuknya brazilein. Pembuatan yoghurt drink dengan 

penambahan ekstrak kayu secang  (Caesalpinia sappan L.) ini 

dapat memberikan warna merah yang alami, sehingga dapat 

menambah daya tarik pada penampilan fisiknya, selain itu 

memiliki aktivitas antimikroba yang dapat menghambat 

maupun membunuh pertumbuhan mikroba tersebut. 
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Hariana (2006) menjelaskan bahwa kayu secang 

memiliki kandungan antimikroba yang terdiri dari brazilin, 

polifenol, flavonoid, tanin, dan asam galat. Brazilin adalah 

golongan senyawa yang memberi warna merah pada secang 

dan diduga mempunyai efek anti-inflamasi dan antibakteri (S. 

aureus dan E. coli). Senthilkumar et al. (2011) menjelaskan 

brazilin pada Caesalpinia sappan merupakan salah satu 

komponen utama dari senyawa fenolik. Mekanisme yang 

bertanggung jawab pada toksisitas fenolik terhadap 

mikroorganisme adalah dengan menghambat enzim oleh 

senyawa teroksidasi melalui reaksi grup sulfhidril atau 

interaksi nonspesifik dengan protein (Cowan, 1999). 

Poeloengan dan Praptiwi (2010) menjelaskan flavonoid 

merupakan kelompok senyawa fenol yang mempunyai 

kecenderungan untuk mengikat protein, sehingga menganggu 

proses metabolisme bakteri, selain itu flavonoid juga berfungsi 

sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa 

kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu 

integritas membran sel bakteri. Polifenol pada kadar tinggi 

dapat menyebabkan koagulasi protein dan menyebabkan sel 

membran mengalami lisis (Juliantina, 2009). Sedangkan tanin 

dapat merusak membran sel, mengkerutkan dinding sel, 

sehingga mengganggu permeabilitas sel yang mengarah pada 

kematian (Ajizah, 2004). Adanya interaksi senyawa 

antibakteri dengan sel bakteri dapat menyebabkan kerusakan 

struktur sel bakteri yang berpengaruh pada pola inaktivasi 

bakteri yang dapat mengganggu fungsi metabolisme sel, pada 

kerusakan yang parah dapat menyebabkan kematian sel bakteri 

(Miksusanti dkk., 2011). Penelitian Kumala dkk. (2009); 

Kumala dkk. (2013) menjelaskan bahwa rebusan kayu secang 
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menghambat aktivitas bakteri S. thypii dan E. coli secara in 

vivo diduga yang berperan adalah tanin dan asam galat. 

Dengan adanya aktivitas antimikroba pada kayu 

secang, diharapkan dapat menekan bahkan membunuh bakteri 

patogen yang ada pada yoghurt namun tidak mempengaruhi 

pertumbuhan kultur (starter) yoghurt. Untuk mengetahui 

pengaruh antimikroba tersebut maka dilakukan pengujian 

terhadap pertumbuhan kultur (starter) yoghurt, yaitu dengan 

menggunakan metode difusi kertas cakram. Diharapkan 

dengan penambahan ekstrak kayu secang ini dapat dijadikan 

sebagai sumber pangan fungsional dan memiliki pewarna 

alami. Skema kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 
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1.6. Hipotesis 
Penambahan ekstrak kayu secang (Caesalpinia sappan 

L.) dengan level yang berbeda pada yoghurt drink dapat 

mempertahankan pertumbuhan kultur yoghurt, sehingga 

bakteri asam laktat (BAL) dalam jumlah yang banyak dan 

dapat dijadikan sebagai pangan fungsional. 

  



9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Susu 

Susu segar adalah cairan yang berasal dari ambing 

sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan 

yang benar, yang alaminya tidak dikurangi atau ditambah 

sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali 

pendinginan (SNI, 2011). Pengertian susu ditinjau dari segi 

kimia adalah suatu emulsi lemak di dalam larutan susu dari 

gula dan garam-garam mineral dengan protein dalam keadaan 

koloid (Nurliyani, 2008). 

Sifat susu yang perlu diketahui adalah bahwa susu 

merupakan media yang baik sekali bagi pertumbuhan mikroba, 

sehingga apabila penanganannya tidak baik dapat 

menimbulkan penyakit yang berbahaya. Susu yang baik 

apabila mengandung jumlah bakteri sedikit, tidak mengandung 

spora mikroba patogen, bersih yaitu tidak mengandung debu 

atau kotoran lainnya, mempunyai cita rasa yang baik dan tidak 

dipalsukan (Hadiwiyoto, 1983). 

Sebelum dilakukan proses pengolahan, susu harus 

diuji terlebih dahulu untuk mengetahui kualitasnya. Penjelasan 

mengenai syarat mutu susu segar berdasarkan SNI 

3141.1:2011 terdapat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

Tabel 1. Syarat mutu susu segar 

No. Karakteristik Satuan Syarat 

1 

 

2 

3 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

Berat jenis (pada suhu 

27,5°C minimum) 

Kadar lemak minimum 

Kadar bahan kering tanpa 

lemak minimum 

Kadar protein minimum 

Warna, bau, rasa, 

kekentalan 

Derajat asam 

pH 

Uji alkohol (70%) v/v 

Cemaran Mikroba 

Maksimum:  

1. Total Plate Count  

2. Staphylococcus aureus 

3. Enterobacteriaceae 

Jumlah sel somatis 

maksimum 

Residu antibiotika 

(golongan Penisilin, 

Tetrasiklin, 

Aminoglikosida, 

Makrolida)  

Uji pemalsuan 

Titik beku 

Uji peroxidase 

Cemaran logam berat 

maksimum:  

1. Timbal (Pb) 

2. Merkuri (Hg) 

3. Arsen (As) 

g/ml 

  

% 

% 

 

% 

- 

 

°SH 

- 

- 

 

 

CFU/ml 

CFU/ml 

CFU/ml 

Sel/ml 

 

- 

 

 

 

 

- 

°C 

- 

 

 

µg/ml 

µg/ml 

µg/ml 

1,0270 

 

3,0 

7,8 

 

2,8 

Tidak ada 

perubahan 

6,0 – 7,5 

6,3 – 6,8 

Negatif 

 

 

1x105 

1x105 

1x105 

4x105 

 

Negatif 

 

 

 

 

Negatif 

-0,520 s.d -0,560 

Positif 

 

 

0,02 

0,03 

0,1 

Sumber: SNI 3141.1:2011  
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2.2. Yoghurt 

Yoghurt adalah produk susu fermentasi berbentuk 

semi solid yang dihasilkan melalui proses fermentasi susu 

dengan menggunakan bakteri asam laktat (BAL). Melalui 

perubahan kimiawi yang terjadi selama proses fermentasi 

dihasilkan suatu produk yang mempunyai tekstur dan cita rasa 

yang khas. Pembuatan yoghurt mengggunakan kultur starter 

campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus dengan perbandingan 1:1 (Hidayat dkk., 2006). 

Widagdha dan Fithri (2015) menjelaskan bahwa 

bakteri Streptococcus salivarius subsp. thermophilus dan 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus yang akan 

memecah gula pada susu yaitu laktosa menjadi asam laktat. 

Asam laktat dapat bersifat mengawetkan bahan pangan. pH 

yang rendah dapat menghambat mikroorganisme patogen, 

pembusuk, serta mikroorganisme penghasil racun akan mati. 

Fungsi dari bakteri probiotik yang terdapat dalam yoghurt 

adalah kemampuannya membunuh bakteri jahat yang terdapat 

dalam saluran pencernaan. Santoso (2014) menambahkan 

bakteri asam laktat (BAL) mengolah gula susu alami menjadi 

asam laktat, sehingga pH yoghurt berkisar antara 4-5. Pada pH 

ini dapat mencegah terjadinya perbanyakan sel (proliferasi) 

dari bakteri patogen. 

Syafrul (2010) menjelaskan yoghurt dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis yaitu berdasarkan perbedaan metode 

pembuatannya tipe yoghurt ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

set yoghurt dan stirred yoghurt. Klasifikasi ini berdasarkan 

pada sistem pembuatannya dan struktur fisik dari koagulan. 

Set yoghurt adalah produk dimana pada waktu inkubasi atau 

fermentasi susu berada dalam kemasan kecil, sehingga 

memungkinkan koagulannya tidak berubah. Sedangkan pada 
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pembuatan yoghurt stirred, proses fermentasi susu dilakukan 

pada tangki atau wadah yang besar dan setelah inkubasi 

barulah produk dikemas dalam kemasan kecil, sehingga 

memungkinkan koagulannya rusak atau pecah sebelum 

pendinginan dan pengemasan selesai.  

Berdasarkan kekentalannya yoghurt dikenal ada dua 

macam, yaitu puding yoghurt yang bersifat kental dan drink 

yoghurt yang berasal dari pengenceran yoghurt hasil 

fermentasi serta penurunan pH sampai mencapai kurang dari 

empat dan penambahan stabilizer. Penambahan gula untuk 

meningkatkan cita rasa, serta pemanasan untuk meningkatkan 

daya simpan. Terakhir dilakukan pengemasan dengan kemasan 

cup plastik dan pasteurisasi untuk memperpanjang daya 

simpan. Minuman yoghurt merupakan suatu emulsi. Ukuran 

partikel emulsi yang optimum adalah 0,5–1,5 mikron, dan 

pada ukuran partikel 5,0–10,0 mikron yoghurt yang dihasilkan 

bersifat kasar. 

Berdasarkan flavornya yoghurt dibedakan menjadi: 

natural yoghurt atau plain yoghurt, yaitu yoghurt tanpa 

penambahan flavor lain sehingga rasa asamnya sangat tajam, 

dan fruit yoghurt, yaitu yoghurt yang diberi flavor atau jus 

buah dan zat pewarna. 

Yoghurt memiliki flavor yang khas yaitu sedikit asam. 

Flavor khas ini disebabkan adanya asam laktat dan sisa-sisa 

asetaldehida, diasetil, asam asetat, dan bahan-bahan mudah 

menguap lainnya yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri 

(Buckle et al., 1987) dalam (Wahyudi, 2006). Komposisi 

yoghurt secara kimia adalah protein 4-6%, lemak 0,1-1%, 

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

Sawitri, 2007). 
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Pembuatan yoghurt harus memenuhi persyaratan untuk 

menjaga kualitas yoghurt tersebut. Berdasarkan SNI 

2981:2009 syarat mutu yoghurt yang harus dipenuhi dapat 

dilihat pada Tabel 2. Yoghurt memiliki bermacam jenis, setiap 

jenis tersebut memiliki perbedaan nilai nutrisi. Nilai nutrisi 

dari beberapa macam yoghurt dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

  



14 

 

Tabel 2. Syarat mutu yoghurt 
No. Kriteria Uji Satuan Yoghurt tanpa perlakuan  

panas setelah fermentasi 

Yoghurt dengan perlakuan  

panas setelah fermentasi 

Yoghurt Yoghurt 

rendah 

lemak 

Yoghurt 

tanpa 

lemak 

Yoghurt Yoghurt 

rendah 

lemak 

Yoghurt 

tanpa 

lemak 

1 Keadaan    

1.1 Penampakan - cairan kental-padat cairan kental-padat 

1.2 Bau - normal/khas normal/khas 

1.3 Rasa - asam/khas asam/khas 

1.4 Konsistensi - Homogen Homogen 

2 Kadar 

lemak (b/b) 

% min. 3,0 0,6-2,9 maks. 0,5 min. 3,0 0,6-2,9 maks. 0,5 

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) mg/kg maks. 0,3 maks. 0,3 

7.2 Tembaga 

(Cu) 

mg/kg maks. 20,0 maks. 20,0 

7.3 Timah (Sn) mg/kg maks. 40,0 maks. 40,0 

7.4 Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,03 maks. 0,03 

8 Arsen  maks. 0,1 maks. 0,1 

9 Cemaran 

Mikroba 

   

9.1 Bakteri 

coliform 

APM/g 

atau 

koloni/

g 

maks. 10 maks. 10 

 

9.2 Salmonella - negatif/25 g negatif/25 g 

9.3 Listeria 

monocytoge

nes 

- negatif/25 g negatif/25 g 

 

10 Jumlah 

bakteri 

starter* 

Koloni

/g 

min. 107 - 

Sumber: SNI 2981:2009 
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Tabel 3. Komposisi nutrisi dari berbagai macam yoghurt (tiap 

takaran) 
 

 

 

Nutrisi 

Whole 

milk, 

plain 

(150 g) 

Whole 

milk, 

fruit 

(150 g) 

Low 

fat, 

plain 

 

(150 

g) 

Low 

fat, 

fruit 

 

(150 

g) 

Virtually 

fat free, 

fruit 

(150 g) 

Greek 

style, 

plain 

(150 g) 

Twinpot 

 

 

(175 g) 

Drinking 

yoghurt 

 

(200 g) 

Protein 

(g) 

Folate 

(µg) 

Niacin 

(mg) 

Ribofla

vin 

(mg) 

Thiami

n (mg) 

Vitami

n B12 

(µg) 

Calciu

m (mg) 

Magne

sium 

(mg) 

Phosph

orus 

(mg) 

Zinc 

(mg) 

8,6 

 

27 

 

2,3 

 

0.40 

 

 

0.09 

 

0.3 

 

 

300 

 

29 

 

 

255 

 

 

1.1 

6,0 

 

15 

 

1,3 

 

0.24 

 

 

0.18 

 

0. 5 

 

 

183 

 

20 

 

 

144 

 

 

0.6 

7,2 

 

27 

 

1,7 

 

0.33 

 

 

0.18 

 

0.5 

 

 

243 

 

24 

 

 

215 

 

 

0.9 

6,3 

 

24 

 

1,7 

 

0.32 

 

 

0.18 

 

0.5 

 

 

210 

 

23 

 

 

180 

 

 

0.8 

7,2 

 

12 

 

1,7 

 

0.44 

 

 

0.06 

 

0.3 

 

 

195 

 

20 

 

 

165 

 

 

0.6 

8,6 

 

9 

 

2,5 

 

0.20 

 

 

0.18 

 

0.3 

 

 

189 

 

20 

 

 

207 

 

 

0.8 

7,2 

 

23 

 

2,0 

 

0.33 

 

 

0.11 

 

0 

 

 

228 

 

23 

 

 

186 

 

 

0.7 

6,2 

 

24 

 

1,6 

 

0.32 

 

 

0.06 

 

0.4 

 

 

200 

 

22 

 

 

162 

 

 

0.6 

Sumber: Food Standards Agency (2002) dalam Mckinley 

(2005) 

Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari 

pada susu segar, dikarenakan semakin meningkatnya total 

padatan yang terkandung pada yoghurt sehingga kandungan 

zat-zat gizi lainnya meningkat (Wahyudi, 2006). 

Yoghurt mengandung bakteri hidup sebagai probiotik 

dari makanan yang menguntungkan bagi mikroflora dalam 

saluran pencernaan. Selain itu mengkonsumsi yoghurt 

memperbolehkan seseorang yang menderita kelainan lactoce 

intolerence seolah mampu mengkonsumsi susu. Lactoce 
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intolerence adalah suatu kelainan dari seseorang yang akan 

diare setiap minum susu dikarenakan memiliki kekurangan 

laktase dalam usus kecilnya. Laktase adalah enzim yang 

tersebar pada laktosa disakarida dari glukosa dan galaktose. 

Jika terdapat laktosa tidak dikenal atau tidak diketahui, maka 

laktosa yang dicerna dalam usus tetap tinggal pada usus dan 

sebagai hasil dari osmosis, air bergerak ke usus dan 

menyebabkan diare. Pada yoghurt laktosanya telah 

difermentasikan ke dalam bentuk asam laktat di mana setiap 

orang memiliki enzim untuk mencernanya (Ginting dan 

Elsegustri, 2005).  

Produk susu fermentasi sangat berguna dalam 

mengatasi lactose intolerance karena terjadi penurunan kadar 

laktosa sampai 30%. Laktosa dihidrolisis oleh bakteri starter 

penghasil asam laktat sebagai hasil akhir (Chandan dan 

Shahani, 1993). Proses metabolisme laktosa di dalam sel 

bakteri secara umum melibatkan tiga macam alur metabolik, 

yaitu homolactat pathway, phosphoketolase dan heterolactat 

pathway. Secara skematis, ketiga macam alur tersebut 

melibatkan beberapa tahapan, yaitu: transport dan hidrolisis 

laktosa menjadi monosakarida, konversi monosakarida 

menjadi triosa phospat dan berbagai bentuk intermediet 

lainnya, konversi triosa phospat menjadi pirufat, konversi 

pirufat menjadi asam laktat dan produk lain, sekresi produk 

akhir fermentasi dan pengaturan fermentasi (Widodo, 2003). 

Asam laktat dalam yoghurt menyebabkan yoghurt 

terasa asam dan mengubah tekstur susu. Proses fermentasi 

menyebabkan kadar laktosa dalam yoghurt berkurang, 

sehingga yoghurt aman dikonsumsi oleh orang yang alergi 

susu dan lansia. Kerja mikroflora dari yoghurt akan 

menghasilkan suatu lapisan protein di sepanjang saluran 
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pencernaan. Senyawa karsinogenik di dalam saluran cerna 

dapat dihambat penyerapannya dan dikeluarkan melalui 

faeces. 

Mckinley (2005) menambahkan manfaat yoghurt bagi 

kesehatan yaitu sebagai probiotik. Profesor Elie Metchnikoff, 

Direktur Pasteur Institute, adalah salah satu orang yang 

pertama mengusulkan bahwa yoghurt memiliki efek kesehatan 

yang menguntungkan karena bakteri di dalamnya. Pada tahun 

1907 ia menduga bahwa bakteri yang terlibat dalam fermentasi 

yoghurt adalah Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus, dapat menekan fermentasi yang 

menyebabkan pembusukan oleh flora usus, sehingga dengan 

mengkonsumsi yoghurt ini memberikan peran dalam menjaga 

kesehatan dan memperpanjang hidup. 

Bakteri probiotik tidak hanya dalam bentuk yang 

layak dan jumlah yang cukup pada saat dikonsumsi tetapi juga 

mampu bertahan pada saat melalui kondisi yang keras/kasar 

dari saluran pencernaan sehingga dalam mencapai targetnya 

harus dalam keadaan hidup. Probiotik memberikan manfaat 

kesehatan bahwa mikroflora usus berperan penting dalam 

perlawanan terhadap penyakit dan meningkatkan fungsi usus 

secara normal. Mikroorganisme yang paling umum digunakan 

sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat seperti 

Lactobacillus (Mis L. acidophilus, L. casei, L. rhamnosus, L. 

reuteri, L. plantarum) dan Bifidobacteria (mis B. longum, B. 

bifidum, B. breve dan B. infantis). 

 

2.3. Yoghurt Drink  

Yoghurt drink adalah yoghurt yang memiliki rasa 

tidak terlalu asam dengan menghentikan waktu fermentasi 

pada tingkat keasaman yang diinginkan dan memiliki tekstur 
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yang tidak kental (encer) sehingga mudah untuk diminum 

(Syainah dkk., 2014). Drink yogurt dibuat dengan 

mengencerkan yoghurt dengan air, kandungan total solid 

sekitar 4,5-7% (Kiani et al., 2008). Yildiz (2010) 

menambahkan yoghurt drink mengandung total padatan tidak 

lebih dari 11%. 

Yoghurt drink biasa dibuat dengan penambahan 

perasa. Perasa yang ditambahkan dapat berupa buah maupun 

sirup. Widodo (2002) menambahkan jenis buah yang cocok 

untuk dicampurkan dengan yoghurt adalah yang manis untuk 

mengimbangi keasaman yoghurt atau buah yang tidak terlalu 

manis tetapi tidak terlalu asam. Jannah (2014) menjelaskan 

penelitian mengenai penambahan buah pada yoghurt telah 

banyak dilakukan seperti strawberry yang merupakan salah 

satu buah paling popular yang digunakan sebagai flavor dalam 

pembuatan yoghurt drink, diikuti jenis buah lain seperti jeruk, 

anggur, kurma, cerry, peach, raspberry, blueberry, lemon, dan 

air kelapa. 

 

2.4. Starter Bakteri Yoghurt 

Kultur starter yoghurt mempunyai peranan penting 

dalam proses fermentasi susu. Kultur starter yang digunakan 

dalam pembuatan yoghurt merupakan campuran dari bakteri 

Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan 

Lactobacillus acidophilus. Selama inkubasi terjadi simbiosis 

antara kedua jenis bakteri ini. Streptococcus thermophilus 

akan berkembang terlebih dahulu selanjutnya dilakukan oleh 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dan yang terakhir dilakukan 

oleh Lactobacillus acidophilus. 
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2.4.1. Streptococcus thermophilus 

Bakteri Streptococcus thermophilus merupakan 

bakteri asam laktat berbentuk bulat (kokus) dengan koloni 

berantai (Gambar 2). Bakteri ini bersifat gram positif, katalase 

negatif, anaerob fakultatif, dapat mereduksi litmusmilk, tidak 

toleran terhadap konsentrasi garam lebih besar dari 6,5%, 

tidak berspora, bersifat termodurik, dan menyukai suasana 

mendekati netral dengan pH optimal untuk pertumbuhannya 

adalah 6,5 (Ningrum, 2014). Irtawaty dkk. (2014) 

menambahkan bakteri Streptococcus thermophilus memiliki 

diameter berukuran <1 μm (diameter 0,7-0,9 μm). 

Streptococcus thermophilus bersifat termofilik, 

perkembangbiakan dan produksi asam lebih cepat dibanding 

Lactobacillus, dan menghasilkan antimikroba termofilin. 

Streptococcus thermophilus dapat mengubah lebih dari 85% 

laktosa menjadi asam laktat. Glukosa, fruktosa, dan maltosa 

dapat difermentasi, tetapi fermentasi galaktosa, maltosa dan 

sukrosa hanya dapat dilakukan oleh strain tertentu. 

Ningrum (2014) menjelaskan taksonomi dari bakteri 

Streptococcus thermophilus yaitu: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum  : Firmicutes 

Class  : Cocci 

Ordo  : Lactobacillales 

Family  : Streptococcaceae 

Genus  : Streptococcus 

Species  : S. Salivarius 

Subspecies : S. salivarius subsp. thermophilus. 
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Gambar 2. Bakteri Streptococcus thermophilus 

Sumber : Anonim
a
, 2016 

 

Ningrum (2014) menjelaskan Streptococcus 

thermophilus dapat tumbuh dengan baik pada susu kedelai dan 

menghasilkan flavor yang paling baik. Suhu optimal untuk 

pertumbuhan Streptococcus thermophilus adalah 37–45°C. 

Streptococcus thermophilus dibedakan dari genus 

Streptococcus lainnya berdasarkan pertumbuhan pada suhu 

45°C dan tidak dapat tumbuh pada suhu 10°C. Streptococcus 

thermophilus bersifat homofermentatif yaitu memfermentasi 

laktosa, sukrosa, glukosa, fruktosa, dan produksi utamanya 

adalah asam laktat. 

 

2.4.2. Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus bulgaricus salah satu dari beberapa 

bakteri yang digunakan untuk memproduksi yoghurt. Pertama 

diidentifikasi tahun 1905 oleh doktor asal Bulgarian bernama 

Stamen Grogorov. Secara morfologis L. bulgaricus termasuk 

gram positif, bakteri ini merupakan bakteri tak bergerak dan 

tidak berbentuk. Bakteri ini mempunyai kebutuhan nutrisi 

yang komplek, termasuk di dalamnya ketersediaan untuk 

memfermentasi beberapa jenis gula termasuk laktosa. Bakteri 

ini juga merupakan bakteri tahan asam, yang tahan terhadap 
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pH rendah (sekitar 5,4-4,6) agar tumbuh efektif. Tampilan dari 

bakteri Lactobacillus bulgaricus  dapat dilihat pada Gambar 3. 

Ningrum (2014) menjelaskan bahwa klasifikasi dari 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dapat digolongkan sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Divisi  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Lactobacillales 

Famili  : Lactobacillaceae 

Genus  : Lactobacillus 

Species  : Lactobacillus delbrueckii 

Subspecies : Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

 

Gambar 3. Bakteri Lactobacillus bulgaricus 

Sumber: Anonim
b
, 2016 

Bakteri Lactobacillus bulgaricus merupakan bakteri 

asam laktat berbentuk batang, koloninya berbentuk pasangan 

dan rantai dari sel-selnya yang bersifat homofermentatif. 

Bakteri ini termasuk bakteri gram positif, lebih tahan terhadap 

asam dibanding dengan Streptococcus ataupun Pediococcus, 

oleh karena itu lebih banyak terdapat pada tahapan terakhir 
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dari fermentasi tipe asam laktat (Buckle et al., 1987). Bakteri 

ini berukuran 0,5-0,8 x 2-9 μm (Irtawaty dkk., 2014). Sneath 

et al. (1986) menambahkan Lactobacillus bulgaricus adalah 

bakteri tidak berflagel, bergranulasi dengan pewarnaan 

methylen blue, bersifat homofermentatif yaitu produk akhir 

dari metabolisme karbohidrat adalah asam laktat, 

mikroaerofilik, tidak mencerna kasein, tidak memproduksi 

indol dan H2S, tidak memproduksi enzim katalase, kadang-

kadang memproduksi pigmen kuning sampai orange dan tidak 

patogen. 

Bakteri ini bersifat anaerob, katalase negatif, tidak 

membentuk spora, dan suhu optimal untuk pertumbuhannya 

adalah 40–45°C (Surono, 2003). L. bulgaricus tumbuh 

optimum pada pH 5,5–5,8 (Hutkins dan Nannen, 1993) tetapi 

tumbuh pada pH 5 atau kurang, dan laju pertumbuhan 

berkurang pada pH netral atau alkali (Sneath et al., 1986). 

Menurut Ningrum (2014) interaksi antara L. bulgaricus dan S. 

thermophilus bersifat simbiosis mutualisme karena kedua 

bakteri tersebut saling menunjang. Aktifitas proteolitik S. 

thermophilus menghasilkan asam formiat yang dapat 

merangsang pertumbuhan L. bulgaricus. Selanjutnya L. 

bulgaricus menghasilkan asam amino glisin dan histidin yang 

dibutuhkan oleh S. thermophilus. 

Salah satu keuntungan dari Lactobacillus bulgaricus 

adalah dapat menghasilkan enzim yang mengubah glukosa 

atau laktosa membentuk asam laktat dan aktivitas 

proteolitiknya lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri asam 

laktat lainnya, sehingga produk yang dihasilkan dari 

fermentasi oleh bakteri ini memiliki cita rasa dan nilai gizi 

tinggi (Fadlilah dkk., 2013). 
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Williams (1982) menjelaskan dengan menggunakan 

elektron mikroskop, dinding sel Lactobacillus mengandung 

peptidoglikan, juga mengandung polisakarida yang melekat 

pada peptidoglikan dengan ikatan fosfodiester. Lactobacillus 

delbrueckii subsp. bulgaricus strain pembentuk lendir (slime) 

umumnya ditemukan pada susu asam. Komposisi asam amino 

bakteri dari genus Lactobacillus terdiri dari lisin, aspartat, 

glutamat dan alanin, kecuali pada L. plantarum tidak 

mengandung aspartat dan lisin tetapi digantikan oleh asam 

diaminopimelat.  Nutrisi yang dibutuhkan oleh Lactobacillus 

adalah asam amino, peptida, derivat asam nukleat, vitamin, 

garam, asam lemak atau ester asam lemak dan karbohidrat 

yang terfermentasi. 

 

2.4.3.  Lactobacillus acidophilus 

Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri asam 

laktat (BAL). Bakteri ini bersifat gram positif, menggunakan 

sumber laktosa dan bahan lain sebagai sumber nutrisinya. 

Bakteri yang berasal dari genus Lactobacillus biasanya 

memiliki sel yang reguler dan berbentuk batang dengan 

ukuran 0,5-1,2 x 1,0-10,0 μm. Pada umumnya berbentuk 

batang panjang, tetapi kadang-kadang hampir bulat, koloni 

yang terbentuk biasanya berupa rantai pendek, anaerob 

fakultatif, kadang-kadang microaerophilic, tumbuh kurang 

baik di udara, beberapa anaerob pada saat isolasi. Koloni pada 

media agar pada umumnya 2-5 mm, cembung, buram, dan 

tanpa pigmen. Sel ini memerlukan media yang kaya dan 

kompleks (Sneath et al., 1986).  

Triana dan Nurhidayat (2007) menjelaskan 

Lactobacillus acidophilus dapat hidup pada lingkungan yang 

sangat asam sekalipun, seperti pada pH 4-5 atau dibawahnya 
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dan bakteri ini merupakan bakteri homofermentatif yaitu 

bakteri yang memproduksi asam laktat sebagai satu-satunya 

produk akhir. Bentuk penampakan bakteri Lactobacillus 

acidophilus dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Bakteri Lactobacillus acidophilus 

Sumber:  Sandine 1979 

 

Karakteristik bakteri L. acidophilus diantaranya: tidak 

tumbuh pada suhu 15
o
C, suhu optimum untuk 

pertumbuhannya berkisar antara 38-45
o
C dan pH optimum 4-5 

atau lebih rendah, di dalam susu sapi bakteri ini memproduksi 

0,3-1,9% asam laktat (asam yang dihasilkan mempunyai 

kemampuan yang berbeda antar galur), resisten terhadap asam 

empedu,  mampu memproduksi laktase, vitamin K, dan zat 

antimikroba sehingga keberadaan bakteri L. acidophilus dalam 

tubuh membantu menjaga kondisi asam, sehingga mencegah 

infeksi mikroba (Kanbe, 1992). 

Menurut Taufik (2004), L. acidophilus mempunyai 

populasi 6,9x10
8
 CFU/ml dalam susu fermentasi selama 24 

jam. Afriani dan Haris (2011) menambahkan bahwa L. 

acidophilus mempunyai populasi 8,1x10
9
 CFU/ml dalam susu 

fermentasi dengan waktu inkubasi 48 jam.  
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Lactobacillus acidophilus dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella thypimurium 

yaitu bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi 

saluran cerna yang dikenal dengan nama salmonellosis 

(Xiaodong et al., 2009). Fermentasi terjadi saat bakteri 

memecah gula dan karbohidrat untuk memproduksi alkohol, 

CO2, dan asam laktat. Produk sampingnya dapat menimbulkan 

rasa yang unik pada hasil fermentasi, sebagai pengawet dan 

meningkatkan palatabilitas. Lactobacillus acidophilus 

memproduksi asam laktat (dapat menghambat pertumbuhan 

jamur) seperti antibiotik alami dan dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella, Shigella, 

Salmonella faecalis dan E. coli. Berdasarkan penelitian, 

Lactobacillus acidophilus efektif dalam mengurangi 

intoleransi laktosa, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan 

mengurangi kadar kolesterol. Lactobacillus acidophilus hidup 

sepanjang saluran pencernaan dan terdapat dalam jumlah yang 

sangat banyak. 

 

2.5. Tanaman Secang (Caesalpinia sappan L.) 

Tanaman secang banyak tumbuh di tempat terbuka 

sampai ketinggian 1.700 mdpl, seperti di daerah pegunungan 

yang berbatu tetapi tidak terlalu dingin. Secang tumbuh liar 

dan kadang ditanam sebagai tanaman pagar atau pembatas 

kebun. Perdu atau pohon kecil dengan tinggi 5-10 m, batang 

berbentuk bulat, warnanya hijau kecoklatan. Batang dan 

percabangannya berduri tempel yang bentuknya bengkok dan 

letaknya tersebar. Daun berbentuk majemuk menyirip ganda 

yang panjangnya 25-40 cm, jumlah anak daun 10-20 pasang 

yang letaknya berhadapan. Anak daun bertangkai, berbentuk 

lonjong, pangkal rompang, ujung bulat, tepi rata dan hampir 
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sejajar, memiliki panjang 10-25 mm, lebar 3-11 mm, berwarna 

hijau. Bunganya berjenis bunga majemuk berbentuk malai, 

keluar dari ujung tangkai dengan panjang 10-40 cm, mahkota 

berbentuk tabung dan berwarna kuning. Buahnya berjenis 

buah polong dengan panjang 8-10 cm, lebar 3-4 cm, ujungnya 

seperti paruh berisi 3-4 biji, bila masak warnanya hitam. 

Bijinya berbentuk bulat memanjang dengan panjang 15-18 

mm, lebar 8-11 mm, tebal 5-7 mm dan berwarna kuning 

kecoklatan. Panen kayu dapat dilakukan mulai umur 1-2 

tahun. Kayunya apabila direbus memberi warna merah gading, 

dapat digunakan untuk pengecatan, memberi warna pada 

bahan anyaman, kue, minuman atau sebagai tinta. 

Perbanyakan dengan biji atau stek batang (Dianasari, 2009). 

Tampilan dari tanaman secang dapat dilihat pada Gambar 5. 

Serutan kayu secang dapat dilihat pada Gambar 6. 

Dianasari (2009) menjelaskan bahwa klasifikasi dari 

tanaman secang (Caesalpinia sappan L.) dapat digolongkan 

sebagai berikut: 

Divisi   : Magnoliophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Magnoliopsida 

Bangsa   : Rosales 

Suku   : Caesalpiniaceae 

Marga   : Caesalpinia 

Jenis   : Caesalpinia sappan L. 
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Gambar 5. Tanaman secang Gambar 6. Serutan kayu secang 

Sumber: Ananth et al. (2015)    
      

Tanaman secang di Indonesia biasa disebut dengan 

cang (Bali), dan di daerah Jawa disebut kayu secang. Kayu 

secang  disebut "Su Mu" di Cina (Chu et al., 2013). Tanaman 

secang (leguminosae) banyak tersebar di Asia Tenggara (Min 

et al., 2012). Chu et al. (2013) menjelaskan secang adalah obat 

tradisional yang didistribusikan di China, India, Burma dan 

Vietnam. (Wang et al., 2011) menambahkan secang berasal 

dari Myanmar, Sri Lanka, Semenanjung Melayu dan banyak 

tersebar di dalam negeri daerah Cina Yunnan, Guizhou, 

Sichuan, Guangdong, Guangxi, Fujian, dan Taiwan. 

Kayu secang mengandung senyawa utama berupa 

fenolat, dan dibagi menjadi empat struktur sub-jenis yaitu: 

brazilin, chalcone, protosappanin, dan homoisoflavonoids. Di 

antara derivatif protosappanin, 10-O-methyprotosappanin B 

dan 10-O-methylisoprotosappanin B, serta protosappanin E1 

dan E2 protosappanin terjadi sebagai pasangan epimer (Min et 

al., 2012). Widowati (2011) menambahkan ekstrak metanol 

kayu secang mengandung brazilin, protosappanin A dan 

sappanone B. 

Miksusanti dkk. (2012) menjelaskan bahwa bagian 

terdalam kayu secang (heartwood) mengandung warna merah 

yang disebut sappanin. Kayu secang juga mengandung 
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brazilin, yaitu senyawa penting penghasil warna merah berasal 

dari kayu brazil (Brazil wood). Kayu secang telah lama 

digunakan sebagai pewarna alami dan obat tradisional sebagai 

jamu dan minuman yang sangat digemari karena rasanya yang 

dapat diterima secara organoleptik. Umami (2015) 

menambahkan warna yang dihasilkan dari ekstrak kayu secang 

ditentukan dengan pH dan kondisi panas yang diterima. Pada 

pH 2-5 pigmen brazilein berwarna kuning sedangkan pada pH 

6-7 berwarna merah, dan pada pH 8 keatas berwarna merah 

keunguan. 

Hariana (2006) menjelaskan bahwa kandungan kimia 

kayu secang sebagai berikut:  

1. Brazilin adalah golongan senyawa yang memberi warna 

merah pada secang dengan struktur C6H14O5 dalam bentuk 

kristal. Brazilin merupakan senyawa antioksidan yang 

mempunyai katekol dalam struktur mempunyai efek 

melindungi tubuh dari keracunan akibat radikal kimia. 

Brazilin diduga mempunyai efek anti-inflamasi dan 

antibakteri (S. aureus dan E. coli). Struktur kimia brazilin 

dapat dilihat pada Gambar 7 dan brazilein pada Gambar 8. 

    
Gambar 7. Struktur kimia brazilin  Gambar 8. Struktur kimia brazilein 

Sumber: Oliveira et al. (2002)    Sumber: Oliveira et al. 

(2002) 

 

2. Flavonoid merupakan golongan senyawa bahan alami dari 

senyawa fenolik yang banyak merupakan pigmen 
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tumbuhan. Fungsi kebanyakan flavonoid dalam tubuh 

manusia adalah sebagai antioksidan. Antioksidan 

melindungi jaringan  terhadap kerusakan oksidatif akibat 

radikal bebas yang berasal dari proses-proses dalam tubuh 

atau dari luar. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa 

kelompok polifenol memiliki peran sebagai antioksidan dan 

juga antibakteri. 

3. Tanin adalah komponen zat organik yang sangat komplek 

dan terdiri dari senyawa fenolik yang mempunyai berat 

molekul 500-3.000, dapat bereaksi dengan protein 

membentuk senyawa komplek larut yang tidak larut. Tanin 

bersifat sebagai antibakteri dan astringent atau menciutkan 

dinding usus yang rusak karena asam atau bakteri. Kadar 

tanin tertinggi diperoleh dengan cara pemasakan selama 20 

menit dan kadar terendah pada perlakuan penyeduhan 

selama 10 menit, kadar tanin yang diperoleh pada 

perebusan 20 menit adalah 0,137% (Winarti dan 

Sembiring, 1998). 

Kandungan brazilin pada kayu secang merupakan 

senyawa antioksidan yang mempunyai katekol dalam struktur 

kimianya namun yang paling berperan sebagai antioksidan 

yaitu kadar fenol kayu secang. Miksusanti dkk. (2011) 

menjelaskan bahwa kayu secang dapat menghambat aktivitas 

bakteri Bacillus cereus dengan kadar fenol 590,428 mg/g. 

Penelitian Kumala dkk. (2009); Kumala dkk. (2013) 

menjelaskan bahwa rebusan kayu secang menghambat 

aktivitas bakteri S. thypii dan E. coli secara in vivo diduga 

yang berperan adalah tanin dan asam galat. 

Tanin yang mengandung senyawa fenolik bersifat 

sebagai antibakteri dan astringent atau menciutkan dinding 

usus yang rusak karena asam atau bakteri. Senyawa fenol 
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paling banyak digunakan karena senyawa tersebut tidak hanya 

terdapat pada antibiotik sintetik, namun pada senyawa alam 

yang dikenal sebagai polifenol. Polifenol dapat merusak 

membran sitoplasma secara total dengan mengendapkan 

protein sel. Konsentrasi rendah, fenol merusak membran sel 

yang menyebabkan kebocoran metabolit penting dan 

menginaktifkan bakteri. Antibakteri adalah zat yang dapat 

mengganggu pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri 

dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya 

karena kemampuan menginfeksi dan menimbulkan penyakit 

serta merusak bahan pangan. 

Fraksi etanol kayu secang menunjukkan daya 

antibakteri lebih baik dibandingkan fraksi air kayu secang 

terhadap Proteus vulgaris, Coliform, dan Diphtheroid, 

sedangkan fraksi eter minyak tanah dan fraksi kloroform tidak 

memiliki daya antibakteri. Fraksi metanol kayu secang (C. 

sappan L.) dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium 

tuberculosis H37Rv dengan nilai KBM sebesar 1%. 

Kayu Secang merupakan sumber zat warna merah 

yang dapat dipakai sebagai bahan pewarna katun, sutera dan 

minuman (Miksusanti dkk., 2012). Min et al. (2012) 

menjelaskan kayu secang juga digunakan sebagai obat herbal 

untuk peradangan dan melancarkan peredaran darah, serta 

anti-influenza, anti-alergi, dan sistem kerja saraf. Chu et al. 

(2013) menambahkan bahwa kayu secang kering ini secara 

tradisional digunakan sebagai obat rakyat untuk pengobatan 

berbagai penyakit seperti luka bakar, kusta, disentri, dan juga 

telah digunakan sebagai antioksidan. Banyak aktivitas 

farmakologi ekstrak HCS (heartwood of Caesalpinia sappan 

L.) dan senyawa telah dilaporkan seperti: antimikroba, 
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antivirus, antitumor. Widowati (2011) menjelaskan kayu 

secang (Caesalpinia sappan L.) sebagai minuman herbal 

digunakan untuk pengobatan darah kotor, antiadiabetik, 

antikoagulan, sebagai imunostimulan, bersifat sitotoksik. 

 

2.6. Modifikasi Yoghurt Drink dengan Penambahan 

Ekstrak Kayu Secang 

Yoghurt dapat dimodifikasi dengan penambahan 

berbagai macam perasa. Penambahan perasa ini bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas fisik maupun nilai nutrisi dari 

yoghurt tersebut. Pada penelitian ini yoghurt drink 

ditambahkan dengan ekstrak kayu secang. Kayu secang 

mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antimikroba. 

Selain itu kayu secang juga memiliki manfaat lain seperti 

memberikan warna merah alami, memiliki aktivitas 

antioksidan, anti-influenza, anti-alergi, luka bakar, kusta, 

disentri dan anti-inflamasi. Pembuatan yoghurt drink dengan 

penambahan secang ini dimungkinkan akan memiliki 

perbedaan kualitas dari yoghurt plain. Kualitas dari yoghurt 

drink ini dapat diketahui berdasarkan nilai pH, kadar air, 

aktivitas antimikroba terhadap pertumbuhan kultur, dan total 

bakteri asam laktat (BAL). 

 

2.6.1. pH 

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk 

menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki 

oleh suatu larutan yang didefinisikan sebagai kologaritma 

aktivitas ion hidrogen (H
+
) yang terlarut (Wikipedia, 2016). 

Pengukuran derajat keasaman (pH) merupakan salah satu cara 

untuk menentukan karakteristik dan mutu pada produk yoghurt 

yang baru terbentuk. Pengukuran pH pada suatu produk 
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pangan secara umum juga digunakan untuk menentukan 

ketahanan produk pangan tersebut terhadap kontaminasi 

mikroba (Fathir, 2010).  

Menurut Desai et al. (1994) dalam Jannah dkk. 

(2014), bakteri jenis Streptococi bertanggung jawab atas 

penurunan pH awal yoghurt menjadi sekitar 5,0. Kemudian 

jenis Lactobacili bertanggung jawab atas penurunan lebih 

lanjut sampai pH mencapai 4,5. Bakteri probiotik terutama L. 

acidophilus apabila dikombinasikan dengan bakteri S. 

thermophilus dan L. bulgaricus dapat menghasilkan yoghurt 

dengan pH yang lebih rendah karena mampu menfermentasi 

gula menjadi asam laktat dengan cepat. Menurut Yildiz (2010) 

dalam Jannah dkk. (2014) yoghurt bakteri L. achidophilus 

mampu meningkatkan keasaman dengan cepat dan 

menghasilkan nilai pH dibawah 4. Menurut Mulyani dkk. 

(2008) dalam Jannah dkk. (2014), nilai pH menurun seiring 

dengan menurunnya aktivitas bakteri, ditandai dengan semakin 

berkurangnya jumlah BAL yang masih hidup. Rahman dkk. 

(1992) dalam Jannah dkk. (2012) pada mulanya S. 

thermophillus yang menyebabkan penurunan pH hingga 5,0-

5,5, selanjutnya pH menurun hingga 3,8-4,4 karena aktivitas L. 

bulgaricus. 

Nilai pH yang diperoleh dari produk yoghurt berkisar 

dari nilai 3,68-4,15. Nilai pH akan berpengaruh terhadap 

kerusakan yoghurt, yoghurt dengan pH 3,9-4,2 dalam 

penyimpanan dingin, jika terkontaminasi akan cepat 

mengalami kerusakan karena pertumbuhan kapang dan khamir  

(Askar dan Sugiarto, 2005). 

Semakin lama waktu fermentasi yang diterapkan 

semakin rendah pula pH yoghurt yang didapatkan. Penurunan 

pH merupakan salah satu akibat dari proses fermentasi yang 
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terjadi karena diproduksinya asam laktat yang berasal dari 

bakteri asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan akan 

terdisosiasi menghasilkan H
+
 dan CH3CHOHCOO

-
, sehingga 

semakin tinggi asam laktat memungkinkan semakin 

banyaknya ion H
+
 dalam medium (yoghurt), sehingga semakin 

lama fermentasi yoghurt yang dilakukan semakin banyak ion 

H
+
 yang dihasilkan dan semakin rendah pula pH yang 

dihasilkan (Widagdha dan Fithri, 2015). 

 

2.6.2. Kadar Air 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan 

yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) 

atau berdasarkan berat kering (dry basis) (Chan, 2016). Kadar 

air dalam bahan makanan sangat mempengaruhi kualitas dan 

daya simpan dari pangan tersebut. Penentuan kadar air dari 

suatu bahan pangan sangat penting supaya proses pengolahan 

maupun penyimpanan mendapat penanganan yang tepat. 

Kadar air sampel yoghurt bervariasi dari 71% sampai 

dengan 90%, variasi ini disebabkan karena susu yang 

digunakan sebagai bahan dasar pembuatan yoghurt kualitasnya 

berbeda-beda, ada yang encer dan ada yang kental. Di samping 

itu proses pengolahannya pun akan berpengaruh terhadap 

produk akhir dari yoghurt. Kadar air ini sangat berpengaruh 

terhadap penampilan fisik yoghurt berupa cairan kental semi 

padat (Askar dan Sugiarto, 2005). 

Semakin tinggi penambahan konsentrasi bahan pengisi 

akan menurunkan kadar air bubuk yoghurt. Semakin besar 

hidrokoloid yang ditambahkan akan menurunkan kadar air 

produk. Penambahan partikel padatan didalam adonan dapat 

mempercepat waktu pencapaian kadar air kesetimbangan 

(konstan) (Yana dan Joni, 2015).  
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2.6.3. Aktivitas Antimikroba 

Zat antimikroba adalah senyawa biologis atau kimia 

yang dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba. 

Zat antimikroba dapat bersifat bakterisidal (membunuh 

bakteri), bakteristatik (menghambat pertumbuhan bakteri), 

fungisidal, fungistatik atau menghambat germinasi spora 

bakteri. Kemampuan suatu zat antimikroba dalam 

menghambat pertumbuhan mikroba dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, yaitu: (1) konsentrasi zat antimikroba, (2) suhu 

lingkungan, (3) waktu penyimpanan, (4) sifat-sifat mikroba, 

meliputi jenis, jumlah, umur, dan keadaan mikroba, (5) sifat-

sifat fisik dan kimia makanan termasuk kadar air, pH, jenis, 

dan jumlah senyawa di dalamnya (Frazier dan Westhoff, 

1988). 

Penghambatan aktivitas antimikroba oleh komponen 

bioaktif tanaman dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain: gangguan pada senyawa penyusun dinding sel, 

peningkatan permeabilitas membran sel yang menyebabkan 

kehilangan komponen penyusun sel, menginaktifasi enzim 

metabolik, dan destruksi atau kerusakan fungsi material 

genetik (Branen dan davidson, 1993) dalam (Radiati, 2002). 

Hariana (2006) menjelaskan bahwa kayu secang 

memiliki kandungan antimikroba yang terdiri dari brazilin, 

polifenol, flavonoid, tanin, dan asam galat. Brazilin adalah 

golongan senyawa yang memberi warna merah pada secang 

dan diduga mempunyai efek anti-inflamasi dan antibakteri (S. 

aureus dan E. coli). Senthilkumar et al. (2011) menjelaskan 

brazilin pada Caesalpinia sappan merupakan salah satu 

komponen utama dari senyawa fenolik. Mekanisme yang 

bertanggung jawab pada toksisitas fenolik terhadap 

mikroorganisme adalah dengan menghambat enzim oleh 



35 

 

senyawa teroksidasi melalui reaksi grup sulfihidril atau 

interaksi nonspesifik dengan protein (Cowan, 1999). 

Poeloengan (2010) menjelaskan flavonoid merupakan 

kelompok senyawa fenol yang mempunyai kecenderungan 

untuk mengikat protein, sehingga menganggu proses 

metabolisme bakteri, selain itu flavonoid juga berfungsi 

sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa 

kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu 

integritas membran sel bakteri. Polifenol pada kadar tinggi 

dapat menyebabkan koagulasi protein dan menyebabkan sel 

membran mengalami lisis (Juliantina, 2009). Sedangkan tanin 

dapat merusak membran sel, mengkerutkan dinding sel, 

sehingga mengganggu permeabilitas sel yang mengarah pada 

kematian (Ajizah, 2004). Adanya interaksi senyawa 

antibakteri dengan sel bakteri dapat menyebabkan kerusakan 

struktur sel bakteri yang berpengaruh pada pola inaktivasi 

bakteri yang dapat mengganggu fungsi metabolisme sel, pada 

kerusakan yang parah dapat menyebabkan kematian sel bakteri 

(Miksusanti dkk., 2011). 

Penelitian Kumala dkk. (2009); Kumala dkk. (2013) 

menjelaskan bahwa rebusan kayu secang menghambat 

aktivitas bakteri S. thypii dan E. coli secara in vivo diduga 

yang berperan adalah tanin dan asam galat. Fraksi etanol kayu 

secang menunjukkan daya antibakteri lebih baik dibandingkan 

fraksi air kayu secang terhadap Proteus vulgaris, Coliform, 

dan Diphtheroid, sedangkan fraksi eter minyak tanah dan 

fraksi kloroform tidak memiliki daya antibakteri. Fraksi 

metanol kayu secang (C. sappan L.) dapat menghambat 

pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis H37Rv dengan nilai 

KBM sebesar 1%. 
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2.6.4. Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

BAL merupakan jenis bakteri yang mampu 

menghasilkan asam laktat, hidrogen peroksida, antimikroba, 

dan hasil metabolisme lain yang mampu memberikan 

pengaruh positif bagi produktivitasnya. Sifat yang terpenting 

dari BAL adalah kemampuannya untuk merombak senyawa 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga 

dihasilkan asam laktat (Fardiaz, 1992). BAL juga dapat 

menghasilkan senyawa bersifat antibakteri (Ruzana, 2011). 

Efek antimikroba BAL secara umum disebabkan karena 

produksi asam laktat yang menurunkan pH lingkungan. 

Kunaepah (2008) menjelaskan BAL terdiri dari empat 

genus yaitu Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus dan 

Pediococcus. BAL mampu untuk bersaing dengan bakteri lain 

dalam proses fermentasi alami karena memiliki ketahanan 

terhadap pH yang tinggi sampai rendah. Bakteri ini juga 

dinyatakan sebagai bakteri asidurik atau asidofilik, karena 

memerlukan pH yang relatif rendah (sekitar 5,4-4.6) supaya 

tumbuh dengan baik. Kebanyakan dari BAL tergolong 

mesofilik, akan tetapi sebagian dapat tumbuh di suhu 5°C dan 

45°C. Beberapa jenis BAL dapat tumbuh pada pH rendah 

hingga 3,2, atau pada pH tinggi hingga 9,6 tetapi umumnya 

BAL tumbuh baik pada kisaran pH 4,0–4,5 (Jay, 2000). 

Standar Nasional Indonesia (SNI) 2981:2009, bahwa 

jumlah minimal total BAL yang terdapat pada yoghurt adalah 

10
7 CFU/ml. Anita (2005) menjelaskan yoghurt susu sapi 

dengan starter lokal mengandung total BAL 6,9x10
8
 CFU/g. 

Produk susu fermentasi “Lifihomi” dari susu sapi (kadar bahan 

kering 12,8%) dengan kombinasi starter tujuh macam BAL 

mengandung 2,5x10
10 

CFU/g (Gemilang, 2006). Lindawati 
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dkk. (2014) menjelaskan total BAL pada pembuatan yoghurt 

dengan penambahan air kelapa bulan sebesar 1,1×107 CFU/g. 

Tingginya total BAL menyebabkan senyawa-senyawa 

antimikroba yang dihasilkan selama proses fermentasi lebih 

cepat dan tinggi (Lindawati dkk., 2014). Widodo (2003) 

menambahkan bahwa yoghurt memiliki aktivitas antimikroba 

berspektrum luas (dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

gram positif dan negatif). 

Yuliana dkk. (2014) menjelaskan total BAL dapat 

dipengaruhi oleh faktor komposisi kimia yoghurt, jumlah 

inokulum, temperatur yoghurt, waktu inkubasi, nutrisi, waktu 

pendinginan yoghurt dan lama penyimpanan yoghurt. Sel-sel 

BAL mampu tumbuh dan membelah diri secara eksponensial 

sampai jumlah maksimum yang dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan nutrisi di dalam media (Kumalasari dkk., 

2012). 

Kultur starter yang disyaratkan oleh standar United 

States Food and Drug Administration (USFDA) untuk produk 

yoghurt di Amerika Serikat adalah Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophilus. Kultur lain dapat 

ditambahkan, tetapi tidak disyaratkan (deWater, 2003). 

Pertumbuhan dari Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus saling 

bekerjasama. Chairunnisa (2009) menjelaskan pada awal 

fermentasi, pH awal bahan baku (6,8) merupakan pH yang 

menunjang pertumbuhan Streptococcus thermophilus. Pada 

saat itu Streptococcus thermophilus berkembang biak lebih 

dulu dan menyebabkan penurunan pH hingga 5,0-5,5, 

selanjutnya Lactobacillus akan berkembangbiak dan 

merombak laktosa menjadi asam laktat dan menyebabkan pH 

menurun hingga 4,4-3,8. Ketika L. bulgaricus mulai tumbuh, 
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akan melepaskan asam amino, seperti valin, histidin dan glisin 

yang dibutuhkan untuk pertumbuhan S. thermophilus. 

Sebaliknya, S. thermophilus akan membantu menurunkan pH 

(meningkatkan kadar asam), mensintesis asam format dan 

asam folat yang menstimulir pertumbuhan L. bulgaricus. 

Lactobacillus bulgaricus pada awal fermentasi tumbuh lambat, 

namun aktivitas proteolitik L. bulgaricus membebaskan 

sejumlah peptida dan asam amino yang dapat merangsang 

pertumbuhan L. acidophilus. Sebagai timbal baliknya, L. 

acidophilus menghasilkan asam folat yang dapat merangsang 

pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus (Surono, 2004). 

Chairunnisa (2009) menambahkan pada proses fermentasi 

pertumbuhan Streptococcus thermophilus lebih cepat 

dibandingkan dengan Lactobacillus bulgaricus dan 

Lactobacillus acidophilus.  

Bakteri probiotik terutama L. acidophilus apabila 

dikombinasikan dengan bakteri Streptococcus thermophilus 

dan L. bulgaricus dapat menghasilkan yoghurt dengan pH 

yang lebih rendah karena mampu menfermentasi gula menjadi 

asam laktat dengan cepat. Menurut Yildiz (2010) yoghurt 

bakteri L. achidophilus mampu meningkatkan keasaman 

dengan cepat dan menghasilkan nilai pH dibawah 4. Menurut 

Mulyani et al. (2008), nilai pH menurun seiring dengan 

menurunnya aktivitas bakteri, ditandai dengan semakin 

berkurangnya jumlah BAL yang masih hidup. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari–Februari 

2017 di Brawijaya Dairy Industry (BRADY) untuk pembuatan 

yoghurt dan Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian 

yoghurt drink. Pengujian pH, kadar air, total BAL dan 

aktivitas antimikroba dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Hasil Ternak Divisi Fisiko Dalam dan Divisi Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Peralatan yang Digunakan dalam Penelitian 

a. Peralatan pembuatan ekstrak kayu secang antara lain: 

panci, kompor, pengaduk, termometer, gelas ukur, 

timbangan analitik, mangkuk, kertas label, botol, 

pipet, kertas saring. 

b. Peralatan pembuatan yoghurt drink antara lain: panci, 

kompor, pengaduk, termometer, timbangan analitik, 

toples, kertas label, gelas ukur, kulkas. 

c. Peralatan yang digunakan untuk analisis data antara 

lain: 

 Uji pH : pH meter, erlenmeyer 50 ml, 

spatula, tabung reaksi, beaker glass dan kertas 

label. 
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 Uji kadar air : cawan porselin + tutup, oven, 

desikator, penjepit, aluminium foil,  nampan, pipet, 

timbangan analitik, kertas label. 

 Uji antimikroba : cawan petri, jangka sorong, 

kulkas, mikro pipet, gelas ukur, beaker glass, 

erlenmeyer, loyang, kertas cakram, kertas label, 

spidol, autoclaf, pinset, pot film, bunsen, korek api, 

L-glass, kawat ose, blue tip. 

 Uji total BAL : cawan petri, kertas label, gelas 

ukur, tabung reaksi, rak tabung, erlenmeyer, vortex, 

magnetic stirer & pengaduk, waterbath, inkubator, 

autoclaf, spidol, blue tip, mikro pipet, beaker 

glass,cpipet tetes, timbangan digital, bunsen, korek 

api. 

 

3.2.2. Bahan yang Digunakan 

a. Bahan pembuatan ekstrak kayu secang antara lain: 

aquades, serutan kayu secang berukuran sekitar 1 cm. 

b. Bahan pembuatan yoghurt drink antara lain: susu 

segar, gula, starter bakteri yang terdiri dari 

Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, 

dan Streptococcus thermophillus, ekstrak kayu 

secang, air. 

c. Bahan yang digunakan untuk analisis data antara 

lain: 

 Uji pH : larutan buffer pH 4 dan 7, yoghurt 

drink dengan penambahan ekstrak kayu secang, 

aquades, tisu. 

 Uji kadar air : yoghurt drink dengan penambahan 

ekstrak kayu secang. 
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 Uji antimikroba : MRSA (de Mann Ragosa 

Sharpe Agar), kultur murni Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, ekstrak kayu 

secang dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, aquades 

steril, kertas scraft, benang kasur, aluminium foil, kapas, 

alkohol 70%, spirtus, plastik wrap. 

 Uji total BAL : yoghurt drink, kertas scraft, 

benang kasur, aluminium foil, kapas, MRSA (de Mann 

Ragosa  Sharpe Agar), BPW (Buffer Peptone Water), 

aquades, alkohol 70%, spirtus. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Perlakuan yang diterapkan yaitu penambahan 

ekstrak kayu secang yang terdiri dari 4 macam perlakuan 

dan setiap perlakuan terdiri dari 4 ulangan. Sehingga akan 

diperoleh satuan percobaan sebanyak 16 variasi percobaan. 

Model tabulasi data dapat dilihat pada Tabel 4. 

Adapun perlakuan yang diterapkan sebagai berikut: 

P0: Yoghurt drink tanpa penambahan ekstrak kayu secang 

(0%) 

P1: Yoghurt drink dengan penambahan ekstrak kayu 

secang konsentrasi 10% 

P2: Yoghurt drink dengan penambahan ekstrak kayu 

secang konsentrasi 20% 

P3: Yoghurt drink dengan penambahan ekstrak kayu 

secang konsentrasi 30% 
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Tabel 4. Model tabulasi data 
Perlakuan Ulangan  

 U1 U2 U3 U4 

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4 

 

Formulasi pembuatan yoghurt drink disajikan pada 

tabel dibawah ini. Tabel 5 merupakan formulasi pembuatan 

yoghurt plain sebagai bahan dasar yoghurt drink dan Tabel 

6 merupakan formulasi yoghurt drink. 

 

Tabel 5. Formulasi yoghurt plain sebagai bahan dasar 

yoghurt drink 
Bahan yoghurt 

plain 

% Komposisi 

P0 P1 P2 P3 
Susu sapi segar (ml) 97 1000 1000 1000 1000 

Starter (ml) 3 30 30 30 30 

Total 100 1030 1030 1030 1030 

 

Tabel 6. Formulasi yoghurt drink dengan penambahan ekstrak 

kayu secang (Caesalpinia sappan L.) 
Bahan yoghurt 

drink 

Komposisi 

P0 P1 P2 P3 

Yoghurt 

plain (ml) 

750 750 750 750 

Air (ml) 577,5 577,5 577,5 577,5 

Gula (gram) 

Maizena 

(gram) 

199,125 

3,9 

199,125 

3,9 

199,125 

3,9 

199,125 

3,9 

Ekstrak kayu 

secang (ml) 

0 33,75 67,5 101,25 

Total 1.530,525 1.564,275 1.598,025 1.631,775 
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3.3.2. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian yaitu pH, 

kadar air, total BAL yoghurt drink dan aktivitas 

antimikroba ekstrak kayu secang terhadap pertumbuhan 

kultur yoghurt. Pengujian yoghurt drink dengan 

penambahan ekstrak kayu secang yaitu sebagai berikut: 

1. Uji pH : menggunakan alat pH meter mengikuti 

prosedur Jannah dkk (2014) yang tertera pada 

Lampiran 1. 

2. Uji kadar air : menggunakan oven mengikuti prosedur 

Wahyudi (2006) yang tertera pada Lampiran 2. 

3. Uji aktivitas antimikroba terhadap pertumbuhan kultur 

yoghurt    : menggunakan metode kertas cakram 

mengikuti prosedur Ruhimat (2015) yang tertera pada 

Lampiran 3. 

4. Uji total BAL : menggunakan metode hitung TPC 

(Total Plate Count) dengan metode penanaman spread 

plate (metode sebar) mengikuti prosedur Widodo dkk. 

(2015) yang tertera pada Lampiran 4. 

 

3.3.3. Analisis Data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANNOVA) dengan 

persentase ekstrak kayu secang sebagai perlakuan utama. 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda antar perlakuan maka 

akan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Model matematika percobaan RAL yang digunakan yaitu: 

 

 

Keterangan : 

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Yij = µ + τi + εij 
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i  = 1, 2, 3, 4 

j = 1, 2, 3 

µ = nilai tengah jumlah yoghurt 

τi = pengaruh perlakuan ke-ii 

εij = kesalahan (error) pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

 

3.4. Batasan Istilah 

Ekstrak kayu secang : Kayu secang yang sudah dipisahkan 

beberapa campuran zatnya menjadi 

komponen yang terpisah berdasarkan 

perbedaan kelarutannya, dengan 

melarutkan bahan dalam pelarut 

tertentu. 

Yoghurt modifikasi : Yoghurt yang telah dimodifikasi atau 

diolah lebih lanjut setelah fermentasi. 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terbagi menjadi dua tahap, yaitu 

prosedur pembuatan ekstrak kayu secang ditunjukkan pada 

Gambar 9 dan pembuatan yoghurt drink yang ditunjukkan 

pada Gambar 10. 

3.5.1. Prosedur Pembuatan Ekstrak Kayu Secang 

Kayu secang ditimbang sebanyak 1 gram, 

kemudian dimasukkan ke dalam panci yang telah berisi 

aquades sebanyak 7,5 ml. Direbus kayu secang tersebut 

sampai mencapai suhu 90
o
C. Kayu secang disaring 

menggunakan kertas saring. Ekstrak kayu secang siap 

untuk digunakan. Gambar prosedur pembuatan ekstrak 

kayu secang dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Skema pembuatan ekstrak kayu secang 

 

3.5.2. Prosedur Pembuatan Yoghurt Drink 

Pembuatan yoghurt drink yaitu disiapkan susu 

segar sebanyak 8000 ml kemudian pasteurisasi pada suhu 

70
o
C selama ±15 menit (sampai tercapai suhunya). 

Didinginkan suhu susu hingga mencapai 42
o
C, kemudian 

tambahkan starter sebanyak 3% dari volume susu, 

diinkubasi pada suhu ruangan (23-25
o
C) selama 48 jam. 

Selanjutnya ditambahkan ekstrak kayu secang sesuai 

dengan perlakuan (P0= 0%, P1= 10%, P2= 20%, P3= 30%), 

ditambahkan larutan gula dan larutan maizena. Setelah itu 

yoghurt drink dengan penambahan ekstrak kayu secang 

siap dilakukan pengujian. Skema proses pembuatan 

yoghurt drink dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

Ditimbang kayu secang sebanyak 1 gram  

Dimasukkan bahan baku ke dalam 

panci yang telah berisi 7,5 ml aquades 

Direbus kayu secang sampai mencapai suhu 90
o
C 

Disaring dengan kertas saring 

Ekstrak siap digunakan 
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Gambar 10. Skema prosedur pembuatan yoghurt drink 

 

Susu segar dipasteurisasi 

pada suhu 70
o
C selama ±15 

menit (sampai tercapai) 

Diturunkan suhunya 

hingga mencapai 42
o
C 

Ditambahkan starter sebanyak 

3% dari volume susu 

Diinkubasi pada suhu ruang 

(23-25
o
C) selama 48 jam 

Perlakuan: 

- P0: tanpa penambahan 

ekstrak kayu secang 

(0%) 

- P1: ekstrak kayu secang 

konsentrasi 10% 

- P2: ekstrak kayu secang 

konsentrasi 20% 

- P3: ekstrak kayu secang 

konsentrasi 30% 

Yoghurt plain 

Penambahan 

ekstrak kayu secang 

sesuai perlakuan 

Ditambahkan 

larutan gula dan 

larutan maizena 

Yoghurt drink 

Dilakukan uji: 

1. Uji pH 

2. Uji kadar air 

3. Uji total BAL 

4. Uji aktivitas antimikroba 

ekstrak kayu secang terhadap 

kultur (starter) yoghurt 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kualitas Yoghurt Drink dengan Penambahan Ekstrak 

Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) 

Data dan analisis ragam pH, kadar air, aktivitas 

antimikroba terhadap kultur yoghurt (zona hambat), dan total 

bakteri asam laktat (BAL) dari penambahan ekstrak kayu 

secang sebanyak 0%, 10%, 20%, dan 30% pada yoghurt drink 

terhadap kualitas yoghurt drink selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 5, 6, 7, 8, dan 9. Rata-rata meliputi pH, kadar 

air, aktivitas antimikroba terhadap kultur yoghurt (zona 

hambat), dan total bakteri asam laktat (BAL) disajikan pada 

Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata hasil penelitian yoghurt drink dengan 

penambahan ekstrak kayu secang  
Perlakua

n 

pH Kadar Air 

(%) 

Diameter Zona Hambat Total 

BAL (Log 

CFU/ml) 

(Streptococcus 

thermophilus) 

(mm) 

(Lactobacillus 

bulgaricus) 

(mm) 

P0 3,74±0,01 83,63±0,24a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 7,60±0,75 

P1 3,75±0,03 86,86±0,43b 0,37±0,03b 0,30±0,03b 7,65±0,13 

P2 3,76±0,01 86,98±0,25b 0,40±0,02b 0,33±0,03b 7,85±0,25 

P3 3,78±0,02 87,28±0,28b 0,42±0,03b 0,33±0,03b 7,63±0,67 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Perlakuan P0 tanpa penambahan ekstrak kayu secang, 

P1 dengan penambahan ekstrak kayu secang konsentrasi 10%, 

P2 dengan penambahan ekstrak kayu secang konsentrasi 20%, 

dan P3 dengan penambahan ekstrak kayu secang konsentrasi 

30%. 
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4.2. Pengaruh Penambahan Ekstrak Kayu Secang 

Terhadap pH Yoghurt Drink 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan ekstrak kayu secang dengan konsentrasi yang 

berbeda tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap pH yoghurt drink. Data hasil uji pH yoghurt drink 

dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Berdasarkan Tabel 7 nilai pH yoghurt drink dengan 

penambahan ekstrak kayu secang mengalami peningkatan 

rata-rata dari P0 sebesar 3,74±0,01 sampai P3 sebesar 

3,78±0,02. Namun peningkatan tersebut tidak memberikan 

perbedaan yang signifikan (P>0,05) antar perlakuan. Nilai pH 

memiliki korelasi dengan total BAL, apabila pH mengalami 

peningkatan seharusnya total BAL mengalami penurunan. 

Namun pada penelitian ini terjadi sebaliknya, yaitu nilai pH 

dan total BAL keduanya mengalami peningkatan. Hal ini 

diduga karena adanya penambahan ekstrak kayu secang 

dengan konsentrasi yang berbeda. Pada P0 yang tidak 

ditambahkan ekstrak kayu secang memiliki nilai pH paling 

kecil, yaitu 3,74 dan seiring tingginya penambahan maka nilai 

pH juga mengalami kenaikan yaitu 3,78 pada P3. Ekstrak kayu 

secang sendiri memiliki pH 6,32, sehingga apabila 

ditambahkan pada yoghurt drink menyebabkan pH mengalami 

kenaikan. Shah (2000) menambahkan faktor utama turunnya 

kelangsungan hidup organisme probiotik dikaitkan dengan 

adanya penurunan pH medium dan akumulasi asam organik 

sebagai hasil metabolit fermentasi. Perubahan warna pada 

yoghurt yang ditambahkan ekstrak kayu secang yaitu orange. 

Hasil ini sesuai dengan penjelasan dari Rina dkk. (2012) 

bahwa warna pigmen ekstrak kayu secang dengan perubahan 
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pH yaitu  pH  2-5 berwarna kuning orange, 6-7 berwarna 

merah muda, dan pH >7 berwarna merah keunguan. 

Menurut SNI pH yoghurt sebaiknya berkisar pada 4-

4,5. Namun pH yoghurt drink yang didapatkan pada penelitian 

ini lebih rendah dari ketentuan SNI yaitu berkisar pada nilai 

3,7. Widodo (2002) menyebutkan bahwa nilai pH yang 

sebaiknya dicapai oleh yoghurt adalah sekitar 4,5. Rendahnya 

nilai pH pada yoghurt drink dikarenakan strater yang 

digunakan ada 3 jenis, yaitu Streptococcus thermophilus, 

Lactobacillus bulgaricus, dan Lactobacillus acidophilus. Hasil 

ini sesuai dengan penjelasan Jannah dkk. (2014) bahwa bakteri 

probiotik terutama L. acidophilus apabila dikombinasikan 

dengan bakteri S. thermophilus dan L. bulgaricus dapat 

menghasilkan yoghurt dengan pH yang lebih rendah karena 

mampu menfermentasi gula menjadi asam laktat dengan cepat. 

Penjelasan ini diperkuat oleh Yildiz (2010) bahwa yoghurt 

yang dibuat dengan menggunakan bakteri L. achidophilus 

mampu meningkatkan keasaman dengan cepat dan 

menghasilkan nilai pH dibawah 4. Shah (2000) menambahkan 

pertumbuhan L. acidophilus berhenti di bawah pH 4,0. 

Menurut Mulyani dkk. (2008) nilai pH menurun seiring 

dengan menurunnya aktivitas bakteri, ditandai dengan semakin 

berkurangnya jumlah BAL yang masih hidup. Chairunnisa 

(2009) menambahkan pada proses fermentasi pertumbuhan 

Streptococcus thermophilus lebih cepat dibandingkan dengan 

Lactobacillus bulgaricus dan Lactobacillus acidophilus. 

 

4.3. Pengaruh Penambahan Ekstrak Kayu Secang 

Terhadap Kadar Air Yoghurt Drink 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan ekstrak kayu secang dengan konsentrasi yang 
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berbeda memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air yoghurt drink. Data hasil uji kadar air 

yoghurt dapat dilihat pada Lampiran 6, adapun perbedaan 

tersebut dilakukan uji lanjut dengan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD). 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai kadar air 

yoghurt drink dengan penambahan ekstrak kayu secang 

mengalami peningkatan yaitu dari P0 sebesar 83,63±0,24% 

sampai P3 sebesar 87,28±0,28%. Peningkatan nilai kadar air 

ini dikarenakan ekstrak secang yang ditambahkan pada 

yoghurt tersebut berupa cairan. Selain itu pada susu segar 

sebagai bahan dasar pembuatan yoghurt juga mengandung air 

yang tergolong tinggi yaitu sekitar 87,5%. Maheswari (2004) 

menjelaskan bahwa kadar air susu sapi segar berkisar 80-90%. 

Kadar air yoghurt drink dengan penambahan ekstrak 

secang berkisar 83,63-87,28%. Kadar air terendah terdapat 

pada P0 sebesar 83,63% dan tertinggi pada P3 yaitu 87,28%. 

Menurut Askar dan Sugiarto (2005) kadar air sampel yoghurt 

bervariasi dari 71% sampai dengan 90%, variasi ini 

disebabkan karena susu yang digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan yoghurt kualitasnya berbeda-beda, ada yang encer 

dan ada yang kental. Di samping itu proses pengolahannya 

pun akan berpengaruh terhadap produk akhir dari yoghurt. 

Kadar air ini sangat berpengaruh terhadap penampilan fisik 

yoghurt yaitu berupa cairan kental semi padat. Desnilasari dan 

Ni Putu (2014) menambahkan bahwa kadar air pada produk 

yoghurt sinbiotik dengan penambahan puree pisang ambon 

dan inulin menghasilkan kadar air sebesar 84,46%. Nilai kadar 

air ini sudah tergolong baik untuk produk yoghurt walaupun 

kadar air bukan termasuk salah satu persyaratan produk 

yoghurt (SNI, 2009). Nilai kadar air produk yoghurt yang 
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tergolong baik, dapat dilihat dari sudah tercukupinya nilai total 

padatan dari produk yoghurt yang dihasilkan dimana dengan 

kadar air 84,46%, total padatannya sudah memenuhi 

persyaratan SNI yaitu sebesar 15,54% dan menghasilkan 

tekstur yoghurt yang padat. 

Kandungan air pada bahan baku yoghurt sangat 

mempengaruhi tekstur. Kekerasan bahan pangan ditentukan 

oleh kadar air, bahan, jenis protein dan jumlah karbohidrat 

penyusun bahan. Kadar air yang lebih tinggi akan menyebakan 

tekstur kurang kering atau padat (Santoso, 2014). Azizah 

(2013) menambahkan kadar air yang relatif tinggi inilah yang 

menjadikan nilai kekentalan rendah. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa kadar air 

yang semakin meningkat juga diikuti oleh peningkatan total 

BAL. Hal ini dikarenakan apabila ketersediaan air tercukupi 

maka mikroba dapat tumbuh dengan cepat sehingga jumlahnya 

juga semakin meningkat. Penjelasan ini didukung oleh Dewi 

(2015) bahwa penurunan kadar air dalam bahan pangan dapat 

memperlambat pertumbuhan mikroba. 

 

4.4. Pengaruh Aktivitas Antimikroba Ekstrak Kayu 

Secang Terhadap Kultur Yoghurt Drink 

4.4.1. Streptococcus thermophilus 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penggunaan ekstrak kayu secang dengan konsentrasi yang 

berbeda memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap daya hambat kultur yoghurt drink (Streptococcus 

thermophilus). Data hasil uji aktivitas antimikroba ekstrak 

kayu secang terhadap pertumbuhan kultur yoghurt dapat 

dilihat pada Lampiran 7, adapun perbedaan tersebut dilakukan 

uji lanjut dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
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Pada uji aktivitas antimikroba ini menggunakan 

perlakuan kontrol (P0) yaitu aquades dan perlakuan 

penambahan ekstrak kayu secang sebanyak 10% (P1), 20% 

(P2), 30% (P3). Bakteri uji yang digunakan ialah bakteri yang 

berasal dari kultur murni yoghurt, yaitu  Streptococcus 

thermophilus. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat penghambatan pertumbuhan dari Streptococcus 

thermophilus apabila ekstrak secang tersebut ditambahkan 

pada yoghurt. 

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh adanya zona bening 

(zona hambat) pada perlakuan P1-P3 dan semakin tinggi 

konsentrasi penambahannya, maka zona hambat yang 

terbentuk juga semakin besar. Analisis data menunjukkan rata-

rata zona hambat sebesar 0,37±0,03 mm sampai 0,4 ±0,03 mm 

pada P1-P3 dapat dikatakan aktivitas antimikroba antar 

perlakuan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa pada P0 

tidak terdapat hambatan yaitu dengan nilai 0,00±0,00. Apabila 

diberi perlakuan dengan penambahan ekstrak kayu secang 

maka zona hambat paling kecil terdapat pada perlakuan P1 

dengan nilai 0,37±0,03 mm sedangkan zona hambat paling 

besar terdapat pada perlakuan P3 dengan nilai 0,42±0,03 mm. 

Semakin meningkatnya zona hambat pada kultur yoghurt drink 

karena Streptococcus thermophilus yang digunakan untuk uji 

merupakan bakteri murni yang diduga akan lebih mudah 

terganggu pertumbuhannya apabila kontak langsung dengan 

senyawa yang mengandung antimikroba. Hal ini disebabkan 

bakteri tidak memiliki perlindungan pada saat dilakukan 

pengujian secara langsung dan Streptococcus thermophilus ini 

merupakan bakteri gram positif yang akan lebih mudah 

terganggu pertumbuhannya apabila terkena senyawa 
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antimikroba. Selain itu dimungkinkan adanya kontaminasi dari 

bakteri patogen pada saat pengujian yang berasal dari 

lingkungan sekitar. Sehingga dengan penambahan ekstrak 

kayu secang yang semakin tinggi menyebabkan zona 

hambatnya juga semakin besar. Yuliana dkk. (2013) 

menjelaskan bahwa aktivitas antibakteri dari BAL dengan 

menggunakan isolat BAL dan sampel yoghurt terhadap bakteri 

patogen E. coli dan S. typhi, memberikan hasil penghambatan 

terbesar terhadap bakteri patogen diperoleh pada uji aktivitas 

yang menggunakan isolat BAL dibanding dengan yang 

mengggunakan sampel yoghurt secara langsung.  

Kayu secang memiliki senyawa antimikroba berupa 

flavonoid, tanin, asam galat, dan fenol. Pada pembuatan 

ekstrak kayu secang menggunakan aquades dengan pH ±7 

menyebabkan senyawa yang mengandung antimikroba akan 

aktif seperti flavonoid, fenol, dan tanin. Penjelasan ini 

didukung oleh Karlina dkk. (2016) pH 7 pada penapisan 

fitokimia ekstrak air kayu secang menunjukkan adanya 

kandungan flavonoid dan alkaloid. Ekstrak air kayu secang 

memiliki kandungan kimia tanin dan fenol (Srinivasan et al., 

2012).  

Hasil penelitian Suerni dkk. (2013) menjelaskan 

flavonoid merupakan senyawa fenol yang bersifat desinfektan 

dan sangat efektif menghambat pertumbuhan bakteri gram 

positif karena flavonoid bersifat polar sehingga lebih mudah 

menembus lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar pada 

bakteri gram positif daripada lapisan lipid yang non polar. 

Disamping itu, pada dinding sel bakteri gram positif 

mengandung polisakarida (asam trikoat) yang merupakan 

polimer yang larut dalam air, yang berfungsi sebagai transfer 

ion positif untuk keluar masuk. Sifat larut inilah yang 
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menunjukkan bahwa dinding sel gram positif bersifat lebih 

polar. Setelah flavonoid berhasil masuk, segera bekerja 

menghancurkan bakteri dengan cara mendenaturasi protein 

yang dapat menyebabkan aktifitas metabolisme sel bakteri 

berhenti karena semua aktifitas metabolisme sel bakteri 

dikatalisis oleh suatu enzim yang merupakan protein. 

Magdalena dan Joni (2015) aktivitas penghambatan senyawa 

flavonoid pada ekstrak kasar daun gambir cubadak terhadap 

bakteri gram positif menyebabkan terganggunya fungsi 

dinding sel sebagai pemberi bentuk sel dan melindungi sel dari 

lisis osmotik. Dengan terganggunya dinding sel akan 

menyebabkan lisis pada sel. 

Tanin memiliki aktivitas antibakteri, secara garis besar 

mekanisme yang diperkirakan adalah toksisitas tanin dapat 

merusak membran sel bakteri, senyawa astringent tanin dapat 

menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap 

enzim atau subtrat mikroba (Suerni dkk., 2013). Karlina dkk. 

(2013) menambahkan mekanisme penghambatan tanin yaitu 

dengan cara dinding bakteri yang telah lisis akibat senyawa 

saponin dan flavonoid, sehingga menyebabkan senyawa tanin 

dapat dengan mudah masuk ke dalam sel bakteri dan 

mengkoagulase protoplasma sel bakteri Staphylococcus 

aureus.  

Pada pengujian antimikroba terhadap kultur yoghurt 

(Streptococcus thermophilus) dengan konsentrasi penambahan 

terendah 10% dan tertinggi 30% memiliki zona hambat 

sebesar 0,37 dan 0,42 mm. Hal ini menandakan starter (kultur 

yoghurt) tersebut masih tahan dengan adanya senyawa 

antimikroba yang terdapat pada ekstrak air kayu secang, 

karena diameter penghambatan tersebut termasuk dalam 

kelompok sangat kecil (dianggap tidak memiliki 
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penghambatan). Hal ini sesuai dengan penjelasan Indu et al. 

(2006) pengelompokkan kriteria diameter zona hambat 

didasarkan pada kriteria tinggi (>16) mm), sedang (12-16 mm) 

atau tidak ada aktivitas antibakterinya (<12 mm). Hasil 

pengamatan aktivitas antibakteri dari kayu secang terhadap E. 

coli dan S. typhi menggunakan ekstrak air mineral pH 7 

dengan konsentrasi 10% tidak terdapat zona hambat, 

konsentrasi 20% menunjukkan diameter hambat sebesar 8,07 

dan 9,4 mm pada Aspergillus niger dan Candida albicans. 

Sedangkan pada air pH 7 dengan konsentrasi 10% tidak 

memiliki zona hambat, konsentrasi 20% memiliki zona 

hambat sebesar 9,05 dan 8,03 mm pada Aspergillus niger dan 

Candida albicans (Karlina dkk., 2016). Penelitian yang 

dilakukan oleh Srinivasan et al. (2012) menggunakan ekstrak 

etanol, petroleum eter dan air pada C. sappan mampu 

menghambat mikroba uji Salmonella typhi, Streptococcus 

faecalis, E. coli, Enterobacter aerogenosa, P. aeruginosa, S. 

aureus, A. niger, dan C. albican. Suliantri dkk. (2008) 

menambahkan bahwa ekstraksi senyawa aktif pada tumbuhan 

dengan menggunakan air mempunyai kemampuan bakteri uji 

paling rendah dibandingkan etanol dan etil asetat. 

 

4.4.2. Lactobacillus bulgaricus 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penggunaan ekstrak kayu secang  dengan konsentrasi yang 

berbeda memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap daya hambat kultur yoghurt drink (Lactobacillus 

bulgaricus). Data hasil uji aktivitas antimikroba dapat dilihat 

pada Lampiran 8, adapun perbedaan tersebut dilakukan uji 

lanjut dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
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Pada uji aktivitas antimikroba ini menggunakan 

perlakuan kontrol (P0) yaitu aquades dan perlakuan 

penambahan ekstrak kayu secang sebanyak 10% (P1), 20% 

(P2), 30% (P3). Bakteri uji yang digunakan ialah bakteri yang 

berasal dari starter yoghurt, yaitu Lactobacillus bulgaricus. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

penghambatan pertumbuhan dari Lactobacillus bulgaricus 

apabila ekstrak secang tersebut ditambahkan pada yoghurt. 

Berdasarkan Tabel 7 terdapat zona hambat pada 

perlakuan P1-P3 dan semakin tinggi konsentrasi 

penambahannya, maka zona hambat yang terbentuk juga 

semakin besar. Analisis data menunjukkan rata-rata zona 

hambat sebesar 0,30±0,03 mm sampai 0,33 ±0,03 mm pada 

P1-P3 dapat dikatakan aktivitas antimikroba antar perlakuan 

tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Pada P0 tidak terdapat hambatan yaitu dengan nilai 

0,00±0,00. Apabila diberi perlakuan dengan penambahan 

ekstrak kayu secang maka zona hambat paling kecil terdapat 

pada perlakuan P1 dengan nilai 0,30±0,03 mm sedangkan 

zona hambat paling besar terdapat pada perlakuan P3 dengan 

nilai 0,33±0,03 mm. Semakin meningkatnya zona hambat 

pada kultur yoghurt drink karena Lactobacillus bulgaricus 

yang digunakan untuk uji merupakan bakteri murni yang 

diduga akan lebih mudah terganggu pertumbuhannya apabila 

kontak langsung dengan senyawa yang mengandung 

antimikroba. Hal ini disebabkan bakteri tidak memiliki 

perlindungan pada saat dilakukan pengujian secara langsung 

dan Lactobacillus bulgaricus ini merupakan bakteri gram 

positif yang akan lebih mudah terganggu pertumbuhannya 

apabila terkena senyawa antimikroba. Sehingga dengan 
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penambahan ekstrak kayu secang yang semakin tinggi 

menyebabkan zona hambatnya juga semakin besar. 

Suerni dkk. (2013) menjelaskan flavonoid merupakan 

senyawa fenol yang bersifat desinfektan dan sangat efektif 

menghambat pertumbuhan bakteri gram positif karena 

flavonoid bersifat polar sehingga lebih mudah menembus 

lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar pada bakteri 

gram positif daripada lapisan lipid yang non polar. Setelah 

flavonoid berhasil masuk, segera bekerja menghancurkan 

bakteri dengan cara mendenaturasi protein yang dapat 

menyebabkan aktifitas metabolisme sel bakteri berhenti karena 

semua aktifitas metabolisme sel bakteri dikatalisis oleh suatu 

enzim yang merupakan protein. Afrianti dkk. (2013) 

menambahkan flavonoid dapat berperan secara langsung 

sebagai antibiotik dengan menggangu fungsi dari metabolisme 

mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Mekanisme 

antibiotik flavonoid ialah dengan cara mengganggu aktivitas 

transpeptidase peptidoglikan sehingga pembentukan dinding 

sel bakteri atau virus terganggu dan sel mengalami lisis. 

Tanin memiliki aktivitas antibakteri, secara garis besar 

mekanisme yang diperkirakan adalah toksisitas tanin dapat 

merusak membran sel bakteri, senyawa astringent tanin dapat 

menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap 

enzim atau subtrat mikroba (Suerni dkk., 2013). Menurut 

Ajizah (2004) tanin mempunyai sifat sebagai pengelat berefek 

spasmolitik, yang menciutkan atau mengkerutkan usus 

sehingga gerak peristaltik usus berkurang. Efek spasmolitik ini 

juga mungkin dapat mengkerutkan dinding sel atau membran 

sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat 

terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan 
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aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau 

bahkan mati. 

Pengujian antimikroba terhadap bakteri Lactobacillus 

bulgaricus memiliki zona hambat yang tergolong sangat kecil 

dan pada semua perlakuan (P1-P3) memiliki diameter berkisar 

pada 0,3 mm. Selain itu pada Lactobacillus bulgaricus 

memiliki zona hambat yang lebih kecil daripada Streptococcus 

thermophilus. Diperkirakan bakteri Lactobacillus bulgaricus 

lebih tahan dengan adanya senyawa antimikroba dibandingkan 

dengan bakteri Streptococcus thermophilus. Penjelasan ini 

didukung oleh Fadiah dkk. (2014) bahwa perbedaan diameter 

zona hambat terhadap masing-masing bakteri dikarenakan 

faktor sensitifitas organisme uji. Indu et al. (2006) 

menjelaskan bahwa pengelompokkan kriteria diameter zona 

hambat didasarkan pada kriteria tinggi (>16) mm), sedang (12-

16 mm) atau tidak ada aktivitas antibakterinya (<12 mm). 

Sehingga dengan terdapatnya zona hambat yang sangat kecil 

pada Lactobacillus bulgaricus ini dianggap ekstrak air kayu 

secang tidak menyebabkan penghambatan terhadap 

pertumbuhan starter (kultur yoghurt). Hasil penelitian Mohan 

et al. (2011) menunjukkan adanya aktivitas antimikroba dari 

ekstrak air dan etanol C. sappan dan Mimosa pudica terhadap 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Proteus 

vulgaris, Candida albicans dan Aspergillus niger. 

 

4.5. Pengaruh Penambahan Ekstrak Kayu Secang 

Terhadap Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Yoghurt Drink 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan ekstrak kayu secang dengan konsentrasi yang 
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berbeda pada yoghurt drink tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap total bakteri asam laktat (BAL). Data 

analisis ragam hasil uji total BAL yoghurt drink tertera pada 

Lampiran 9 dan nilai rata-ratanya dapat dilihat pada Tabel 7. 

Total rata-rata bakteri asam laktat (BAL) 

menunjukkan pada perlakuan P0 sampai P2 mengalami 

peningkatan dengan nilai 7,60±0,75 log CFU/ml sampai 

7,85±0,25 log CFU/ml, namun pada P3 mengalami penurunan 

dengan nilai 7,63±0,67 log CFU/ml. Total BAL terendah 

terdapat pada perlakuan kontrol (P0) dengan nilai 7,60±0,75 

log CFU/ml dan tertinggi pada P2 sebesar 7,85±0,25 log 

CFU/ml. Hal ini diduga pada P0 tidak terdapat perlakuan 

penambahan ekstrak kayu secang sehingga tidak adanya 

kerjasama untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

yang mungkin terdapat pada yoghurt akibat dari kontaminasi. 

Sedangkan pada perlakuan dengan penambahan ekstrak kayu 

secang total BAL semakin meningkat diduga karena adanya 

kerjasama antara BAL dengan senyawa antimikroba yang 

terdapat pada secang. Sehingga mampu menghambat bahkan 

mematikan pertumbuhan bakteri patogen dan diduga mampu 

meningkatkan pertumbuhan BAL. Yoghurt mampu 

menghasilkan senyawa antimikroba yang dapat membunuh 

bakteri patogen. Widodo (2003) menyatakan bahwa yoghurt 

memiliki aktivitas antimikroba berspektrum luas (dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan negatif). 

Senyawa antimikroba yang terdapat pada yoghurt yaitu 

bakteriosin. Bakteriosin ini bersifat mampu membunuh 

mikroba patogen. Dewi (2015) menjelaskan total bakteri asam 

laktat yang tinggi menyebabkan senyawa-senyawa 

antimikroba yang dihasilkan selama proses fermentasi lebih 

cepat dan lebih tinggi. Bakteri asam laktat dalam yoghurt akan 
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menghasilkan senyawa asam laktat, hydrogen peroksida, 

karbondioksida, dan bakteriosin. Bakteriosin merupakan 

senyawa antimikroba yang berperan penting dalam melawan 

infeksi mikroba patogen dalam tubuh. Savadogo et al. (2004) 

menambahkan bakteri asam laktat mengeluarkan aktivitas 

antagonistik yang kuat terhadap berbagai mikroorganisme 

termasuk bakteri pembusuk dan patogen pada makanan. 

Total BAL pada penelitian ini mengalami 

peningkatan, namun jumlahnya lebih rendah daripada 

penelitian yang dilakukan oleh Radiati et al. (2016) bahwa 

total BAL pada yoghurt dengan penambahan jus wortel 

fortifikasi yaitu 9,0±0,5-9,8±0,4 log CFU/g. Hal ini 

disebabkan selama proses fermentasi S. thermophilus dan L. 

bulgaricus mampu menggunakan gula yang ada pada wortel 

sebagai sumber nutrisinya. 

Pada pembuatan yoghurt drink penambahan gula, air, 

dan ektrak secang dilakukan setelah proses inkubasi. Apabila 

penambahannya dilakukan sebelum inkubasi dikhawatirkan 

akan mengganggu pertumbuhan dari BAL. Sehingga saat 

inkubasi BAL hanya menggunakan susu sebagai media 

pertumbuhannya. Pada susu terdapat laktosa yang digunakan 

sebagai sumber nutrisi untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Pada penelitian Kumalasari dkk. (2012) 

menjelaskan hasil penambahan gula sederhana dari air kelapa 

belum mampu menstimulasi pertumbuhan BAL, 

dimungkinkan BAL hanya bisa memanfaatkan gula yang 

berasal dari susu atau bisa dikatakan BAL dapat mencapai 

aktivitas maksimal jika menggunakan media susu. Penelitian 

ini didukung oleh pendapat Sunarlim (2009) bahwa komponen 

yang paling berperan selama proses fermentasi BAL adalah 

laktosa. Laktosa digunakan oleh BAL sebagai sumber karbon 
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dan energi dengan hasil metabolismenya adalah asam laktat 

yang menyebabkan pH susu turun.  

Nutrisi dan kondisi lingkungan yang sesuai mampu 

mendukung pertumbuhan BAL sampai mencapai jumlah 

maksimum dan akhirnya meningkatkan jumlah BAL. 

Penjelasan ini didukung oleh Kumalasari dkk. (2012) sel-sel 

BAL mampu tumbuh dan membelah diri secara eksponensial 

sampai jumlah maksimum yang dipengaruhi oleh kondisi 

lingkungan dan nutrisi di dalam media. Pada penelitian ini pH 

yang didapat mengalami kenaikan, namun tidak secara 

signifikan yaitu, berkisar pada 3,7. Sedangkan kadar air hasil 

uji ini juga mengalami kenaikan pada P0-P3, namun masih 

dalam batas yang diperbolehkan untuk produk yoghurt drink 

ini. Sehingga dengan kondisi yang cenderung asam dan kadar 

air yang semakin meningkat ini menyebabkan total BAL juga 

semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari 

Dewi (2015) bahwa penurunan kadar air dalam bahan pangan 

dapat memperlambat pertumbuhan mikroba. 

Pada perlakuan P3 dengan penambahan ekstrak 

secang 30% menurunkan jumlah BAL, namun jumlahnya 

masih memenuhi persyaratan dari SNI. Pada P3 total BAL 

terendah yaitu 5,1x10
6 

CFU/ml, sedangkan pada ulangan yang 

lain mengandung BAL sebanyak 4,3x10
7
, 8,4x10

7
, dan 

1,84x10
8 

CFU/ml. Standar Nasional Indonesia (SNI) 

2981:2009, menjelaskan bahwa jumlah minimal total BAL 

yang terdapat pada yoghurt adalah 10
7 CFU/ml. Anita (2005) 

menambahkan yoghurt susu sapi dengan starter lokal 

mengandung total BAL 6,9x10
8 
CFU/g. Lindawati dkk. (2014) 

menjelaskan total BAL pada pembuatan yoghurt dengan 

penambahan air kelapa sebesar 1,1×10
7
 CFU/g.  Penurunan 

total BAL ini diduga BAL sudah tidak tahan dengan adanya 
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senyawa antimikroba yang cukup tinggi. Karena semakin 

tinggi konsentrasi penambahannya juga semakin banyak 

senyawa antimikroba yang terkandung. Sehingga dengan 

penambahan konsentrasi sebanyak 30% pada P3 menyebabkan 

BAL banyak yang mati. 

Pada uji aktivitas antimikroba juga memberikan hasil 

bahwa pada P3 diameter zona hambat yang terbentuk juga 

paling besar. Apabila zona hambat yang terbentuk semakin 

besar mengindikasikan bahwa semakin banyak mikroba yang 

terhambat pertumbuhannya bahkan sampai mati. Sehingga 

juga diikuti oleh total BAL yang menurun pada P3, yaitu dari 

7,85±0,25 log CFU/ml pada P2 menjadi 7,63±0,67 log 

CFU/ml pada P3. Penurunan total populasi BAL pada 

fermentasi ini karena pertumbuhan BAL pada proses 

fermentasi mengalami beberapa fase (Fardiaz, 1992). Yuliana 

(2013) menjelaskan fase pertumbuhan BAL akan mengalami 

peningkatan dan penurunan jumlah BAL dalam produk 

yoghurt. Peningkatan dan penurunan total BAL ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah nutrisi relatif 

tinggi (terutama gula), proses fermentasi (suhu, waktu 

inkubasi) dan sinergi antara BAL. BAL juga mengalami fase 

penurunan, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

nutrien dalam media sudah banyak termanfaatkan dan 

terbentuknya hasil metabolit. Penambahan perisa buah akan 

mempengaruhi peningkatan atau penurunan total BAL.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Semakin tinggi konsentrasi ekstrak kayu secang yang 

digunakan, maka semakin besar pula zona hambat yang 

terbentuk pada uji aktivitas antimikroba terhadap kultur 

yoghurt dengan uji difusi agar menggunakan kertas cakram. 

Peningkatan konsentrasi ekstrak kayu secang tersebut tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap total 

bakteri asam laktat (BAL). 

 

5.2. Saran 

Sebaiknya konsentrasi ekstrak kayu secang yang 

ditambahkan pada yoghurt drink maksimal sebanyak 20%. 

Karena memiliki total BAL tertinggi dan memenuhi 

persyaratan dari SNI, namun nilai pH dan diameter zona 

hambat terhadap pertumbuhan kultur yoghurt tersebut dapat 

ditoleransi. Diameter zona hambat yang terbentuk ini 

dikarenakan pada saat pengujian mikroba yang digunakan 

merupakan kultur murni, sehingga mikroba tersebut tidak 

memiliki perlindungan. Sebaiknya juga dilakukan penelitian 

lanjut mengenai kualitas kimia yoghurt drink dengan 

penambahan ekstrak kayu secang. 
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Lampiran 1 

Pengujian pH Yoghurt Drink (Jannah dkk, 2014) 

Pengujian pH yoghurt dengan menggunakan alat pH meter. 

Prinsip: metode pengukuran pH berdasarkan pengukuran 

aktifitas ion hidrogen secara potensiometri/elektrometri 

dengan menggunakan pH meter. 

Prosedur pengujian: 

1. Diambil sampel sekitar 10 ml yang telah dihomogenkan 

(medium fermentasi). 

2. Ditempatkan  dalam  beaker  glass  ukuran  50  ml. 

3. Sebelum  digunakan,  pH  meter dikalibrasi menggunakan 

buffer pH 4 dan 7. 

4. Dibersihkan dengan aquades. 

5. Dilakukan pengukuran pH sampel.  

6. Setiap kali akan mengukur pH sampel yang lain, 

sebelumnya pH meter dibersihkan dengan aquades.  
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Lampiran 2 

Pengujian Kadar Air Yoghurt Drink (Wahyudi, 2006) 

Pengujian kadar air menggunakan metode oven. 

Prinsip: Dengan mengeringkan sampel di dalam oven antara 

kisaran suhu 100-105
o
C sampai diperoleh berat yang 

tetap dari sampel yang diujikan. 

Prosedur pengujian: 

1. Dikeringkan cawan kosong dan tutupnya dalam oven 

dengan suhu 105°C selama 30 menit. 

2. Dinginkan dalam desikator. 

3. Diambil cawan kering dengan penjepit dan timbang. 

4. Diambil sampel yoghurt drink sebanyak 5 ml. 

5. Dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah diketahui 

bobot kosongnya. 

6. Dimasukkan ke dalam oven dan dikeringkan pada suhu 

105
o
C selama 24 jam. 

7. Dinginkan dalam desikator dan ditimbang kembali. 

Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

            
     

    
       

 

Di mana: a = bobot cawan kosong 

 b = bobot sampel + cawan sebelum dikeringkan 

 c = bobot cawan + sampel setelah dikeringkan 
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Lampiran 3 

Pengujian Aktivitas Antimikroba  

Pengujian aktivitas antimikroba dari ekstra kayu 

secang dilakukan dengan uji menggunakan kertas cakram. 

Adanya aktivitas antimikroba dapat dilihat berdasarkan areal 

penghambatan terhadap kultur bakteri, yaitu terbentuknya 

areal bening disekeliling zat antimikroba. Namun pada 

pengujian aktivitas antimikroba ekstra kayu secang pada 

yoghurt ini diharapkan tidak terbentuk areal bening. Apabila 

terbentuk areal bening mengindikasikan bahwa terjadi 

penghambatan pertumbuhan kultur starter yoghurt akibat 

penambahan ekstra kayu secang tersebut. Radius areal yang 

diukur dalam mm digunakan sebagai satuan penghambatan. 

Sebagai media pertumbuhan digunakan MRSA (de Mann 

Ragosa Sharpe Agar). 

Prosedur pengujian: 

1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi alat dan bahan dengan cara menutup alat-

alat yang akan disterilkan dengan alumunium foil atau kapas, 

kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf pada suhu 121
o
C 

dengan tekanan 1,5 atmosfer  selama 15 menit. 

2. Pembuatan Media 

- Sebanyak 21,7 gram MRSA (De Mann Ragosa Sharpe 

Agar) dilarutkan dalam 350 ml aquades dalam beaker glass. 

- Dimasukkan dalam erlenmeyer dan ditutup dengan kapas 

dan kertas. 

- Dihomogenisasi dengan magnetic stirrer, diatas hot plate 

pada suhu 100ºC. 

- Disterilkan media pada autoklaf  dengan suhu 121
o
C dan 

tekanan 1,5 atmosfer  selama 15 menit. 
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- Dituangakan media MRSA suhu 45
0
C yang masih cair  

kedalam cawan petri yang steril sampai menutupi 

permukaan cawan (ketebalan ±4-5 mm), goyangkan dan 

biarkan membeku. 

3. Peremajaan Biakan Murni Streptococcus thermophilus 

dan Lactobacillus bulgaricus 

- Dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

- Disterilkan kawat ose dengan cara dipanaskan diatas bunsen. 

- Diambil kultur murni bakteri uji sebanyak 1 kawat ose. 

- Diinokulasikan pada MRSA yang telah padat dengan 

metode gores (streak plate) sampai seluruh permukaan 

media rata (tertutup). 

- Diinkubasi pada inkubator pada suhu 37
o
C selama 48 jam. 

4. Uji Efektivitas Antibakteri  

Pengujian efektivitas antibakteri ini sesuai dengan 

penjelasan dari Ruhimat (2015) dengan sedikit modifikasi. 

- Diambil suspensi bakteri Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus dengan kepadatan bakteri 7,1x10
7 
 

CFU/ml dan 6,3x10
7
 CFU/ml sebanyak 0,1 ml dan 

disebarkan dengan batang L ke dalam media MRSA yang 

sudah beku. 

- Lempeng agar dibiarkan mengering selama 5 menit. 

- Setelah membeku diletakan kertas cakram diatas agar secara 

aseptic dengan menggunakan pinset. 

- Diteteskan aquades untuk perlakuan kontrol dan ekstrak 

kayu secang sesuai dengan perlakuan perbedaan konsentrasi 

(10%, 20%, dan 30%) sebanyak 20 μL pada kertas cakram. 

- Diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 24-48 jam. 

5. Pengamatan dan Pengukuran  
Toy dkk., (2015) menjelaskan pengamatan dilakukan 

setelah 24-48 jam masa inkubasi. Zona bening sekitar cakram 
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merupakan petunjuk kepekaan bakteri terhadap bahan 

antibakteri yang digunakan sebagai bahan uji dan dinyatakan 

dengan luas zona hambat. Zona hambat yang terbentuk di 

sekitar cakram kertas saring diukur diameter vertikal dan 

diameter horizontal dengan satuan mm menggunakan jangka 

sorong.  

Diameter zona hambat dihitung dengan rumus :  

Diameter zona hambat = 
(     ) (     )

 
 

  

 
Gambar 11. Pengukuran diameter zona hambat 

Keterangan : 

  = Zona hambat  

 

Dv = Diameter vertikal  

Dh = Diameter horizontal  

Dc = Diameter kertas cakram 

 

Tabel 8. Pengelompokkan kriteria diameter zona hambat 
Diameter (mm)  Kekuatan Daya Hambat 

>16 Tinggi 

12-16 Sedang 

<12 tidak ada aktivitas antibakteri 

Sumber: Indu et al. (2006)  

Dv 

Dh

h 
Dc 
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Lampiran 4 

Pengujian Total BAL (Bakteri Asam Laktat)  

Pengujian total BAL dilakukan menggunakan metode 

TPC (Total Plate Count) dengan menggunakan media MRSA 

(De Mann Ragosa Sharpe Agar). Penanaman sampel pada 

media MRSA tersebut menggunakan metode sebar (spread 

plate). Pengujian total BAL ini sesuai penjelasan dari Widodo 

dkk., (2015) dengan modifikasi. 

Prosedur pengujian: 

1. Mempersiapkan dan membersihkan semua peralatan yang 

dibutuhkan. 

2. Pembuatan larutan pengencer dengan menggunakan BPW 

(Buffer Peptone Water) yaitu dengan cara melarutkan 1 

gram  peptone dalam 1 L aquades, kemudian 

dihomogenisasi dengan magnetic stirrer, diatas hot plate 

pada suhu 100ºC selama ±1 jam. Setelah itu dimasukan 

dalam tabung reaksi sebanyak 9 ml dengan menggunakan 

pipet volume sebanyak 10 ml. Kemudian tabung reaksi 

ditutup dengan kapas dan dibungkus dengan kertas kraft. 

3. Pembuatan media MRSA dengan melarutkan 46,5 gram 

MRSA dalam 750 ml aquades (Pembuatan secara umum 

adalah 62 gram MRSA dalam 1000 ml aquades), kemudian 

dihomogenisasi dengan magnetic stirrer, diatas hot plate 

pada suhu 100ºC. 

4. Semua peralatan dan bahan yang akan digunakan (cawan, 

tabung reaksi yang telah diisi larutan peptone, media 

MRSA, erlenmeyer, blue tip ukuran 1 ml disterilisasi 

dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121
o
C 

dengan tekanan 1,5 atmosfer selama 15 menit. 
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5. Setelah agak dingin (±55ºC) media MRSA dituang ke 

dalam cawan petri masing-masing sebanyak ± 15 ml 

(sampai menutupi permukaan cawan petri). 

6. Sampel yoghurt drink sebanyak 1 ml diencerkan pada 9 ml 

larutan peptone, lalu divortex sampai homogen. Hasil ini 

disebut pengenceran 10
-1

. 

7. Hasil pengenceran tersebut diambil 1 ml dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml larutan peptone, lalu 

divortex sampai homogen. Hasil pengenceran ini disebut 

dengan pengenceran 10
-2

, begitu seterusnya sampai pada 

pengenceran 10-6. 

8. Pengenceran 10
-4

, 10
-5

, dan 10
-6

 diambil 1 ml sampel dan 

masing-masing ditanam dengan metode spread plate pada 

petridish yang telah berisi media, kemudian cawan segera 

digerakkan mengikuti angka delapan hingga sampel di 

dalamnya homogen. Pekerjaan ini dilakukan di dekat 

bunsen dan dilakukan secara steril. 

9. Setiap cawan diberi kode sesuai dengan perlakuan dan 

pengenceran. 

10. Agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri (sampel) 

diinkubasi terbalik selama 48  jam pada suhu 37 ºC. 

11. Setelah 48 jam, koloni BAL yang tumbuh dilihat  dan 

dihitung dengan SPC (Standart Plate Count). Total koloni 

BAL (CFU/ml) dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

      (   )                    
 

                  
   

 

             
 

12. Data BAL ditransformasikan dalam bentuk logaritma 

(satuan log CFU/ml). 
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Lampiran 5. Data dan analisis statistik pH yoghurt drink 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Jumlah 

Rataan±SD 

U1 U2 U3 U4     

P0 3,73 3,76 3,74 3,74 14,96 3,74±0,01 

P1 3,73 3,73 3,76 3,78 15,00 3,75±0,03 

P2 3,74 3,76 3,77 3,78 15,05 3,76±0,01 

P3 3,75 3,77 3,80 3,80 15,12 3,78±0,02 

Total 14,95 15,02 15,06 15,09 60,13   

 

Analisis Ragam 

a. Faktor Koreksi 

   
(∑       ) 

     
 

 
(     ) 

     
 

= 225,96 

 

b. Jumlah Kuadrat Total 

         (∑       )     

 = (3,732 + 3,762 + 3,742 +  .... + 3,802 + 3,802) – 225,96 

 = 0,008 

  

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKPerlakuan = 
∑                 

       
 

 
(                 )

 
         

= 0,0034 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 0,008 – 0,0034 

 = 0,0047 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KTPerlakuan = 
           

            
 

  
      

 
 

 = 0,00113 

f. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KTGalat  = 
        

        
 

  
      

  
  

 = 0,00039 

g. Fhitung 

Fhitung = 
            

        
 

  
       

       
 

 = 2,9077 

Tabel Anova 

SK Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,0034 0,00113 2,9077 3,49 5,95 

Galat 12 0,0047 0,00039       

Total 15           

Kesimpulan: Fhitung<F0,05, menunjukkan bahwa perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

pH yoghurt. 
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Lampiran 6. Data dan analisis statistik uji kadar air (%) 

yoghurt drink 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Jumlah 

Rataan±SD 

U1 U2 U3 U4     

P0 83,90 83,72 83,57 83,34 334,53 83,63±0,24 

P1 87,10 86,29 87,27 86,77 347,44 86,86±0,43 

P2 87,02 86,65 86,98 87,27 347,92 86,98±0,25 

P3 87,41 87,58 87,18 86,94 349,11 87,28±0,28 

Total 345,43 344,24 345 344,33 1379   

 

Analisis Ragam 

a. Faktor Koreksi 

   
(∑       ) 

     
 

 
(       ) 

     
 

= 118.850,4 

 

b. Jumlah Kuadrat Total 

         (∑       )     

 = (83,902 + 83,722 +  .... + 87,182 + 86,942) – 118.850,4 

 = 36,35 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKPerlakuan = 
∑                 

       
 

 
(                   )

 
           

= 35,19 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 
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 = 36,35 – 35,19 

 = 1,16 

 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KTPerlakuan = 
           

            
 

  
     

 
 

 = 11,73 

 

f. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KTGalat  = 
        

        
 

  
    

  
  

 = 0,097 

 

g. Fhitung 

Fhitung = 
            

        
 

   
     

     
 

  = 121,17 

 

Tabel Anova 

SK Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 35,19 11,73 121,17 3,49 5,95 

Galat 12 1,16 0,097       

Total 15           

Kesimpulan: Fhitung>F0,01, menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air yoghurt.  
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Uji Jarak Berganda Duncan’s 

    √
        

 
 

 √
     

 
 

= 0,16 

JNT 1% = 4,32 

JND 1% = 4,32 4,504  4,622 

JNT 1% = 0,67 0,7  0,72 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 83,63  a 

P1 86,86  b 

P2 86,98  b 

P3 87,28  b 
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Lampiran 7. Data dan analisis statistik daya hambat 

ekstrak kayu secang terhadap kultur yoghurt drink 

(Streptococcus thermophilus) (mm) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Jumlah 

Rataan±SD 

U1 U2 U3 U4     

P0 0 0 0 0 0 0,00±0,00 

P1 0,35 0,41 0,37 0,36 1,49 0,37±0,03 

P2 0,42 0,39 0,37 0,41 1,59 0,40±0,02 

P3 0,46 0,40 0,39 0,44 1,69 0,42±0,03 

Total 1,23 1,2 1,13 1,21 4,77   

 

Analisis Ragam 

a. Faktor Koreksi 

   
(∑       ) 

     
 

 
(    ) 

     
 

= 1,42 

 

b. Jumlah Kuadrat Total 

         (∑       )     

 = (0
2
 + .... + 0,40

2
 + 0,39

2
 + 0,44

2
) – 1,42 

 =  0,4858 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKPerlakuan = 
∑                 

       
 

 
(            )

 
       

= 0,4790 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 0,486– 0,479 

 = 0,0068 

 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KTPerlakuan = 
           

            
 

  
      

 
 

 = 0,159673 

 

f. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KTGalat  = 
        

        
 

  
      

  
  

 = 0,000569 

g. Fhitung 

Fhitung = 
            

        
 

  
        

        
 

 =280,74 

 

Tabel Anova 

SK Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,4790 0,159673 280,74 3,49 5,95 

Galat 12 0,0068 0,000569       

Total 15           

Kesimpulan: Fhitung>F0,01, menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap daya hambat bakteri Streptococcus 

thermophilus pada yoghurt. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

    √
        

 
 

 √
        

 
 

= 0,011924 

JNT 1% = 4,32 

JND 1% = 4,32 4,504  4,622 

JNT 1% = 0,052 0,054  0,055 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 0  a 

P1 0,3775  b 

P2 0,3975  b 

P3 0,4225  b 
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Lampiran 8. Data dan analisis statistik daya hambat 

ekstrak kayu secang terhadap kultur yoghurt drink 

(Lactobacillus bulgaricus) (mm) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Jumlah 

Rataan±SD 

U1 U2 U3 U4     

P0 0 0 0 0 0 0,00±0,00 

P1 0,32 0,30 0,30 0,26 1,18 0,30±0,03 

P2 0,34 0,29 0,33 0,35 1,31 0,33±0,03 

P3 0,29 0,34 0,35 0,35 1,33 0,33±0,03 

Total 0,95 0,93 0,98 0,96 3,82   

 

Analisis Ragam 

a. Faktor Koreksi 

   
(∑       ) 

     
 

    
(    ) 

     
 

 = 0,91 

 

b. Jumlah Kuadrat Total 

         (∑       )     

 = (0
2
 + .... + 0,34

2 
+ 0,35

2
 + 0,35

2
) – 0,91 

 =  0,3138 

  

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKPerlakuan = 
∑                 

       
 

 
(            )

 
       

= 0,3073 
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d. Jumlah Kuadrat Galat 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 

 = 0,314– 0,307 

 = 0,0065 

 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KTPerlakuan = 
           

            
 

  
      

 
 

 = 0,1024 

f. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KTGalat  = 
        

        
 

  
      

  
  

 = 0,000537 

g. Fhitung 

Fhitung = 
            

        
 

   
      

        
 

  = 190,59 

 

Tabel Anova 

SK Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,3073 0,1024 190,59 3,49 5,95 

Galat 12 0,0065 0,000537       

Total 15           

Kesimpulan: Fhitung>F0,01, menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat  nyata 

(P<0,01) terhadap daya hambat bakteri 

Lactobacillus bulgaricus pada yoghurt. 
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Uji Jarak Berganda Duncan 

    √
        

 
 

 √
        

 
 

= 0,011592 

JNT 1% = 4,32 

JND 1% = 4,32 4,504  4,622 

JNT 1% = 0,050 0,052  0,054 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 0  a 

P1 0,295  b 

P2 0,3275  b 

P3 0,3325  b 
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Lampiran 9. Data dan analisis statistik total BAL (Log 

CFU/ml) yoghurt drink 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Jumlah 

Rataan±SD 

U1 U2 U3 U4     

P0 6,63 8,46 7,67 7,64 30,40 7,60±0,75 

P1 7,53 7,69 7,58 7,81 30,61 7,65±0,13 

P2 7,98 7,66 8,14 7,62 31,40 7,85±0,25 

P3 7,63 6,71 8,26 7,92 30,52 7,63±0,67 

Total  29,77 28,68 31,64 30,82 122,93   

 

Analisis Ragam 

a. Faktor Koreksi 

   
(∑       ) 

     
 

 
(      ) 

     
 

= 944,49 

 

b. Jumlah Kuadrat Total 

         (∑       )     

 = (6,63
2
 + 8,46

2
  +.... + 8,26

2
 + 7,92

2
) – 944,49 

 =  3,87 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

 JKPerlakuan = 
∑                 

       
 

 
(                 )

 
         

= 0,0034 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JKGalat = JKTotal - JKPerlakuan 



98 

 

 = 3,87– 0,0034 

 = 3,7114 

 

e. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT Perlakuan) 

KTPerlakuan = 
           

            
 

  
      

 
 

 = 0,0514 

 

f. Kuadrat Tengah Galat (KT Galat) 

KTGalat  = 
        

        
 

  
      

  
  

 = 0,3093 

 

g. Fhitung 

Fhitung = 
            

        
 

  
      

      
 

 =0,1661 

 

Tabel Anova 

SK Db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 0,0034 0,0514 0,1661 3,49 5,95 

Galat 12 3,7114 0,3093       

Total 15           

Kesimpulan: Fhitung<F0,05, menunjukkan bahwa perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

total BAL yoghurt. 

 



99 
 

Lampiran 10. Dokumentasi penelitian 

     
Yoghurt plain Pembuatan ekstrak  Pembuatan larutan 

 kayu secang  gula 

 

         
Ekstrak kayu secang  Yoghurt drink  pH meter 

 

   
Pengukuran pH  Oven  Desikator 

ekstrak kayu secang 

   
Penjepit  Timbangan analitik   Sampel uji kadar air  

      sebelum dioven  
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Sampel uji kadar air Pembuatan larutan  Larutan peptone 

setelah dioven peptone 

 

     
Media MRSA  Pembuatan media  Autoklaf  Bunsen 

MRSA  

   
Mikropipet Blue tip  Pengenceran sampel 

 

   
Vortex  Inkubator  Hasil uji Bakteri  

Asam Laktat (BAL) 
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Peralatan uji  Aquades steril  Kertas cakram 

Antimikroba 

 

   
Peremajaan  Hasil peremajaan  Hasil uji antimikroba 

mikroba uji    (pada P0) 

  

   
Hasil uji antimikroba  Mengukur diameter 

(pada P1)  zona bening  

  


