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BAB I   PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Koro pedang (Canavalia ensiformis) merupakan jenis kacang-kacangan 

yang berpotensial untuk dikembangkan menjadi yogurt berbahan susu nabati. 

Muchtadi dan Sugiono (1992) menjelaskan, bahwa yogurt tidak hanya dibuat dari 

susu sapi, tetapi dapat juga dibuat dari susu kedelai (soygurt), susu kacang 

tanah dan susu (sari) kacang hijau. Yogurt koro pedang memiliki kelebihan 

diantaranya rendah lemak dan dapat dikonsumsi oleh penderita Lactose 

intolerance (Yummy and Julene, 2001). Selain itu yogurt koro pedang memiliki 

kelebihan lain yaitu bersifat non kolesterol dan mengandung serat pangan alami 

yang sangat bermanfaat bagi sistem pencernaan. Hal ini karena ditinjau dari 

kandunganya, biji koro mengandung protein yang cukup tinggi sekitar 18-25% 

dan kandungan lemaknya sangat rendah yaitu 1,2-3%. Dengan demikian koro 

dapat dimanfaatkan secara optimal menjadi bahan pangan yang bergizi (Maesen 

dan Somaatmadja, 1993).  

Penggantian bahan baku susu sapi dengan sari koro dalam pembuatan 

yogurt sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut, khususnya tentang aktivitas 

antibakterinya. Bakteri asam laktat (Streptococcus thermophillus dan 

Lactobacillus bulgaricus) adalah jenis bakteri starter yogurt yang mampu 

memproduksi senyawa asam organik yang bersifat antibakteri. Antibakteri adalah 

zat yang dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri 

dengan cara mengganggu metabolisme bakteri patogen. Salah satu jenis bakteri 

patogen adalah Staphylococcus aureus (Gram positif) dan Escherichia coli 

(Gram negatif). Staphylococcus aureus adalah bakteri patogen utama pada 

manusia yang dapat menyebabkan keracunan dan infeksi kulit (Putra, 2010). 

Sedangkan Escherichia coli merupakan bakteri perut pada bagian floral normal 

saluran usus yang bersifat patogen opportunis dan dapat menyebabkan infeksi 

primer pada usus misalnya diare pada anak-anak serta infeksi pada jaringan 

tubuh lain diluar usus (Mulyati, 2009). Keberadaan bakteri patogen dalam tubuh 

manusia sangat berbahaya untuk kesehatan sehingga dibutuhkan antibakteri dari 

yogurt sari koro pedang untuk meminimalisir pertumbuhan bakteri patogen dalam 

saluran pencernaan.  

Pada proses pembuatanya, yogurt sari koro pedang memerlukan 

penambahan gula (sukrosa) sebagai sumber karbon dan skim sebagai sumber 
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nitrogen yang diperlukan untuk aktivitas bakteri starter. Hal tersebut disebabkan 

karena sebagian besar karbohidrat yang terkandung dalam kacang koro pedang 

adalah berupa pati serta serat dalam bentuk pektin yang tergolong polisakarida 

dimana starter tidak dapat menggunakanya sebagai sumber karbon dan energi 

(Anonymous, 1999). Penambahan skim sebagai sumber nitrogen dan sukrosa 

sebagai sumber karbon diharapkan dapat  meningkatkan  pertumbuhan bakteri 

asam laktat sehingga dapat mempengaruhi aktivitas antibakterinya.  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri adalah 

adanya nutrisi untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Semakin banyak jumlah 

bakteri asam laktat, metabolit yang dihasilkan akan semakin banyak sehingga 

aktivitas antibakteri juga akan meningkat. Belum diketahui proporsi penambahan 

sukrosa dan skim yang tepat untuk mendapatkan aktivitas antibakteri 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus yang kuat pada media 

sari koro pedang dimana menurut Elganjar (2001) dalam Maratus S (2009), 

dikatakan bahwa kekuatan antibakteri digolongkan memiliki aktivitas yang kuat 

jika menghasilkan diameter zona hambat lebih dari 8 mm. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh penambahan sukrosa dan skim selama 

proses fermentasi terhadap aktivitas antibakteri  Streptococcus thermophillus dan  

Lactobacillus bulgaricus yang ditumbuhkan pada media sari koro pedang.  

 
 

1.2 Rumusan Masalah  
 
Bagaimana  menentukan  kombinasi yang tepat antara konsentrasi 

sukrosa dan skim yang ditambahkan, sehingga dapat menghasilkan aktivitas 

antibakteri yang kuat oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus yang ditumbuhkan pada media sari koro pedang. 

 
 

1.3 Tujuan 
 
Mengetahui pengaruh penambahan Sukrosa dan Skim terhadap aktivitas 

antibakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan 

menentukan tingkat penambahan Sukrosa yang tepat sehingga dapat 

menghasilkan aktivitas antibakteri yang kuat oleh Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus yang ditumbuhkan pada media sari koro pedang. 
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1.4 Manfaat 

 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan koro pedang dengan cara mengolahnya menjadi suatu produk 

minuman yogurt yang mempunyai sifat fungsional dan menguntungkan bagi 

kesehatan karena salah satu manfaatnya mempunyai aktivitas antibakteri.  

 
 

1.5 Hipotesa 
 

Diduga penambahan Sukrosa dan Skim berpengaruh pada aktivitas 

antibakteri yang dihasilkan oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus yang ditumbuhkan pada media sari koro pedang terhadap bakteri 

patogen. 
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BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1      Kacang Koro Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) 

 
 Nama lain kacang koro Biji Putih (Canavalia ensiformis) adalah Horse 

bean atau Jack bean. Kacang ini berasal dari Amerika Tengah dan Hindia Barat 

(Indonesia dan sekitarnya). Klasifikasi kacang koro pedang menurut Anonymous 

(2000) sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatopyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa : Resales 

Suku  : Papilionaceae 

Marga  : Canavalia 

Species : Canavalia ensiformis (L) DC 

Tanaman koro pedang (Canavalia ensiformis) telah lama dikenal di 

Indonesia, namun kompetisi antar jenis tanaman menyebabkan tanaman ini 

tersisih dan jarang ditanam dalam skala luas. Secara tradisional tanaman koro 

pedang digunakan untuk pupuk hijau, polong muda, digunakan untuk sayur 

(dimasak seperti irisan kacang buncis). Biji koro pedang tidak dapat dimakan 

secara langsung karena akan menimbulkan rasa pusing. Secara botani 

tanaman koro pedang dibedakan ke dalam dua tipe tanaman yaitu : koro 

pedang yang tumbuh merambat (climbing) dan berbiji merah (Canavalia 

gladiate (jack) DC) dan koro pedang tumbuh tegak dan berbiji putih                                      

(Canavalia ensiformis (L.) DC.). Tipe merambat (Canavalia gladiata) dikenal 

denagn Swordbean tersebar di Asia Tenggara, India, Myanmar, Ceylon dan 

negara-negara Asia Timur (Anonim, 2012). 

Koro pedang (Canavalia ensiformis) yang saat ini diusahakan sebagai 

alternatif substitusi kedelai itu sejatinya bukan komoditas baru. Pada 1970-

1980 koro pedang banyak ditanam di pekarangan. Namun, saat itu hampir tak 

pernah dibudidayakan secara komersil. Budidaya secara komersil baru 

digalakkan mulai tahun 2006 meskipun belum banyak areal yang ditanami. 

Pengetahuan masyarakat pun masih terbatas untuk mengetahui manfaat koro 

pedang dalam lingkup yang lebih luas (Gustiningsih et al., 2011). 

Bentuk tanaman koro pedang menyerupai perdu batangnya bercabang 

pendek dan lebat dengan jarak percabangan pendek dan perakaran termasuk 
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akar tanggung. Tanaman koro pedang dapat tumbuh sampai ketinggian 2000 

m dpl, tumbuh baik pada suhu rata-rata 14ºC-27⁰C di lahan tadah hujan atau 

12-32ºC di daerah tropik dataran rendah. Tanaman koro pedang, terutama 

tipe tegak dapat tumbuh baik pada curah hujan tertinggi 4200 mm/tahun dan 

curah hujan terendah sampai 700 mm/tahun. Bentuk daun trifoliat dengan 

panjang tangkai daun 7-10 cm, lebar daun sekitar 10 cm, tinggi tanaman 

dapat mencapai 1 meter. Bunga berwarna kuning, tumbuh pada ketiak/buku 

cabang. Bunga termasuk bunga majemuk dan berbunga mulai umur 2 bulan 

hingga umur 3 bulan. Polong dalam satu tangkai berkisar 1-3 polong, tetapi 

umumnya 1 polong/tangkai. Panjang polong 30 cm dan lebar 3.5 cm, polong 

muda berwarna hijau dan polong tua berwarna kuning jerami. Biji berwarna 

putih dan tanaman koro dapat dipanen pada 9-12 bulan, namun terdapat 

varietas berumur genjah umur 4-6 bulan. Biji memiliki massa sekitar 1.5 gram 

dan memiliki diameter berkisar 13-14 mm dengan berat jenis per biji kacang 

adalah 1,19 g/cm3 dan bulk density sebesar 0,778 g/cm3. Biji berbentuk 

lonjong menjorong dan lembaga berwarna hitam (Anonymous, 2012). Bentuk 

biji dan tanaman kacang koro dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
  

        

Gambar 2.1  Koro Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) (Anonymous, 2012) 

 
 

Syarat-syarat untuk tumbuhnya tanaman koro yang paling penting adalah 

tanahnya gembur, air tidak tergenang, dan iklimnya kering, derajat keasaman 

tanah adalah 5.5-5.6 (Sunaryono, 1984).  Saat menanam yang baik adalah pada 

awal musim hujan dan pemanenanya dilakukan sebelum kemarau tiba 

(Sastrapraja, 1981). Tanaman ini mempunyai keunggulan dibanding jenis 

kacang-kacangan yang lain, yaitu mudah diudidayakan dan produktifitas biji 
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keringnya cukup tinggi sekitar 800-900 kg/ha pada lahan kering dan kurang lebih 

1700 kg/ha apabila diberi pengairan (Maesen dan Somaatmadja, 1993). 

 
 
2.2    Komposisi Kimia Kacang Koro Pedang 
 
2.2.1 Kandungan Gizi 

 

Biji koro mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi. Meskipun 

kandungan proteinnya lebih rendah dibandingkan dengan kedelai, tetapi 

kandungan karbohidrat dan seratnya lebih tinggi. Selain itu, koro mempunyai 

kandungan lemak yang lebih rendah dibandingkan dengan kedelai, sehingga 

koro dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang aman. Perbandingan 

kandungan gizi biji koro dengan kacang-kacangan lain dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

 
 

Tabel 2.1.  Kandungan Nutrisi pada Kacang Koro dan Beberapa Jenis 
Kacang-kacangan Lainnya 

 

No. Analisis Nutrisi 
Kacang tanah 

(Arachis 
hypogeal) 

Koro pedang 
(Canavalia 
ensiformis) 

Kedelai 
(Glycine max) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Kalori  
Protein  
Lemak 
Karbohidrat  

587 
24,8 
27,8 
24,6 

389 
27,4 
2,9 
66,1 

444 
39 

19,6 
35,5 

Sumber : Duke, 1992 

 
 

Kandungan protein yang tinggi menyebabkan kacang koro berpotensi 

sebagai alternatif pengganti kedelai. Koro pedang juga dapat menghasilkan 

biomassa untuk pupuk hijau atau pakan. Kelemahan utama dari kacang ini 

mengandung senyawa beracun berupa Canavalia A dan B, menghasilkan residu 

berupa HCN yang bersifat toksik bagi tubuh jika kadarnya melebihi 45-50 ppm. 

Saat ini protein koro pedang telah dipertimbangkan sebagai sumber protein untuk 

bahan pangan pengganti kedelai (misalnya sebagai bahan baku tempe), sebab 

keseimbangan asam aminonya baik dan bioavailabilitas yang tinggi (Gustiningsih 

et al., 2011). 

Pada Tabel 2.2 menunjukkan komposisi proksimat pada  biji kacang koro. 

Kacang koro merupakan salah satu sumber protein yang baik. Kandungan 

protein kacang koro mencapai  26,9%  (Bressani  dan Sosa, 1990) dan 32.2% 
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(Rodrigues, 1990) pada saat penanaman. Biji koro mengandung karbohidrat 

sekitar 46-49% atau lebih. Hal ini termasuk pada saat analisis penanaman. 

Kandungan  pati sekitar 35%, serat kasar 5-9%, dan total gula  terlarut sekitar 4% 

(Nwokolo dan Smarrt, 1996). Komposisi proksimat  biji kacang koro dapat dilihat 

pada Tabel 2.2. 

 
 

Tabel 2.2 Komposisi Proksimat pada Biji Kacang Koro 

Zat gizi 
Rodrigues dan 
Torne  (1990) 

Bressani et al. 
(1987) 

Revilleza et al. 
(1990) 

 

Kadar air (%) 

Total gula cair (%) 

Pati (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Serat (%) 

Abu (%) 

Total karbohidrat  

 

Tidak ditampilkan 

4,20 

34,94 

32,23 

2,9 

9,4 

3,2 

Tidak ditampilkan 

 

13,5 

Tidak ditampilkan 

Tidak ditampilkan 

26,9 

1,8 

8,5 

3,2 

46,1 

 

8,40-8,56 

Tidak ditampilkan 

Tidak ditampilkan 

27,82-29,42 

2,46-2,66 

5,30-5,50 

3,95-4,59 

49,48 

    Sumber : Nwokolo and Smartt, 1996. 

 
 

Disamping kandungan protein yang cukup tinggi, diketahui bahwa koro 

juga mengandung vitamin B1 dan B2. Jika koro pedang semakin berkembang 

dan terus dibudidayakan oleh petani secara intensif, selanjutnya diharapkan 

mampu menggantikan kedelai yang sebagian besar masih bergantung pada 

impor dari luar negeri terutama Amerika Serikat. Tujuan akhirnya akan 

menghemat devisa negara yang dipergunakan untuk mengimpor kedelai. 

Peluang pasar yang menjanjikan antara lain permintaan dari Korea, Jepang, dan 

Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai pengimpor kedelai utama ke Indonesia 

akan berbalik mengimpor koro pedang dari Indonesia (Gustiningsih et al., 2011). 

 Maneepun,dkk (1974) meneliti lebih lanjut komposisi asam amino 

esensial pada protein biji koro. Asam amino esensial harus ada dalam diet 

(makanan) manusia karena tubuh tidak dapat mensitesisnya. Asam amino 

histidin merupakan asam amino esensial untuk bayi (Dawiesah, 1990). Metionin 

adalah asam amino pembatas pada polong-polongan (Noor, 1987). Komposisi 

asam amino pada biji koro dapat dilihat pada Tabel 2.3. 
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Tabel 2.3  Kadar Asam Amino Esensial pada Biji Koro (100 g Bahan) 

Asam Amino Esensial Satuan (mg) 

Argenin 4.34 
Histidin 2.75 

Isolleusin 3.75 
Leusin 7.48 
Lisin 6.56 

Metionin 0.92 
Fenilalanin 4.65 

Treotin 3.43 
Triptofan - 

Valin 3.81 
Sumber : Maneepun,dkk (1974) 

 
 

Ditinjau dari kandungan protein dan  pengembangan pemanfaatan protein 

koro-koroan mempunyai harapan, Biji koro mengandung protein yang cukup 

tinggi sekitar 18-25%. Sedangkan kandungan lemaknya sangat rendah yaitu 

antara 1.2-3% dan kandungan karbohidratnya relatif tinggi, yaitu 50-60% 

(Maesen dan Somaatmadja, 1993). 

Kandungan protein yang tinggi menjadikan protein koro-koroan 

mempunyai potensi sebagai alternatif penganti protein kedelai. Saat ini telah 

diketahui bahwa protein koro-koroan dapat dipertimbangkan sebagai sumber 

protein untuk bahan pangan, sebab keseimbangan asam aminonya sangat baik. 

Dengan demikian protein koro-koroan dapat dipertimbangkan sebagai sumber 

protein untuk bahan pangan, sebab keseimbangan asam aminonya sangat baik. 

Dengan demikian protein koro-koroan dapat dimanfaatkan secara optimal 

menjadi bahan pangan yang bergizi (Maesen dan Somaatmadja, 1993). 

 
 
2.2.2 Kandungan Zat Antigizi 

 
Dalam bahan pertanian, seringkali ditemukan senyawa yang tidak 

berguna bahkan merugikan bagi manusia. Senyawa ini dikenal sebagai senyawa 

antinutrisi (zat antigizi). Zat antigizi ini ada yang bersifat beracun yang disebut 

toksikan. Pengertian toksikan secara umum adalah suatu senyawa yang 

menyebabkan tanda-tanda (gejala) toksisitas (keracunan) pada manusia atau 

hewan (Mahfoeld, 1983). 

 Lebih lanjut Mahfoeld (1983) mengatakan bahwa toksikan pada tanaman 

mempunyai fungsi penting bagi tanaman itu sendiri, antara lain membantu 
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metabolisme, mempertahankan atau melindungi dari serangan hama dan 

penyakit dari luar, dan mempunyai fungsi lainya yang mungkin belum diketahui. 

 Didalam kacang koro atau tanaman dari family kacang-kacangan pada 

umumnya terdapat beberapa jenis senyawa antigizi itu meliputi: 

a. Tripsin inhibitor 

Aksi dari tripsin inhibitor dalam tubuh adalah menghambat aktivitas 

enzim tripsin, sehingga daya cerna terhadap protein lemah. 

b. Hemaglutin 

Hemaglutin bila terkonsumsi dalam jumlah banyak akan 

menyebabkan penggumpalan sel darah merah dan menimbulkan 

hemolisis. 

c. Asam Fitat 

Asam Fitat mempunyai sifat rakhitogenic yaitu menimbulkan penyakit 

tulang karena kekurangan kalsium. Asam fitat dapat membentuk 

garam yang tidak larut apabila asam fitat berikatan dengan kalsium 

atau mineral lain, sehingga mineral tersebut tidak dapat diserap oleh 

dinding usus. 

d. Asam Sianida (HCN) 

Asam sianida merupakan senyawa racun yang dapat mengganggu 

kesehatan. Sedangkan keberadaan senyawa antigizi seperti asam 

sianida dapat menimbulkan rasa pahit (Mahfoeld, 1983). Senyawa 

sianida yang ditemukan pada koro adalah dalam bentuk sianogenik 

glukosida. Glikosianida sianogenik merupakan senyawa yang terdapat 

dalam makanan nabati dan berpotensi terurai menjadi asam sianida 

(HCN) yang bersifat racun. Asam ini dikeluarkan apabila bahan 

tersebut dihancurkan, dikunyah, diiris atau rusak sehingga dapat 

teroksidasi. Apabila dicerna, HCN sangat cepat diserap oleh alat 

pencernaan dan masuk ke dalam darah (Budiyanto, 2001). Asam 

sianida (HCN) terbentuk karena akifitas enzim hidrolase pada glikosida 

sianogenik.  

Dosis HCN yang mematikan dapat timbul setelah manusia 

mengkonsumsi bahan pangan yang mengandung glikosida sianogenik. HCN 

bersifat toksik bagi tubuh jika kadarnya melebihi 45-50 ppm (mg/kg). Pengaruh 

lain yang disebabkan oleh keracunan HCN adalah kepala pusing-pusing, 

muntah-muntah dan mata berkunang-kunang (Anonim, 2003). Namun, 
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kandungan HCN ini bisa dikurangi kadarnya dengan beberapa perlakuan 

sebelum pengolahan dan juga perlakuan fermentasi. Irmansyah (2005), 

menyatakan bahwa dengan cara merebus, mengupas, mengiris kecil-kecil, 

merendam dalam air, menjemur hingga kemudian dimasak adalah proses untuk 

mengurangi kadar HCN. Proses pencucian dalam air mengalir dan pemanasan 

yang cukup, sangat ampuh untuk mencegah terbentuknya HCN yang beracun. 

Hal ini didukung pula oleh Purwanti (2005), bahwa pelepasan HCN tergantung 

dari adanya enzim glikosidase serta adanya air. Senyawa HCN mudah menguap 

pada proses perebusan, pengukusan, dan proses memasak lainnya. Saono 

(1976), menambahkan bahwa fermentasi secara tradisional akan memperbaiki 

sifat dari bahan seperti lebih mudah dicerna, tahan disimpan, dan menurunkan 

zat anti nutrisi. Berdasarkan hasil dari penelitian Andi Suciati (2011), didapatkan 

bahwa perendaman selama 48 jam serta dengan fermentasi 48 jam paling efektif 

menurunkan kadar HCN koro pedang sebesar 53,87% dengan penurunannya 

dari 8,78 ppm menjadi 4,05 ppm. Oleh karena itu pada perlakuan pembuatan sari 

koro ini juga dilakukan perendaman selama 48 jam untuk mengurangi kadar HCN 

dalam koro pedang. Reaksi pembentukan asam sianida dari glikosida sianogenik 

secara umum dapat dilihat pada persamaan reaksi berikut : 

 
 
                 CH3   β glukosidase                           CH3          β glukosidase             H3C 

Glukosa         O       C       CN                             C6H12O6 + HO        C      CN                          HCN   +   C = O                                             

                                                CH                                                        CH3                                                     H3C 

                                    Glikosida                         Glukosa         Aseton                   Asam sianida       Aseton 
                                   sianogenik                                             sianhidrin                              

 
 

Menurut Sastrapradja (1988), bahwa asam sianida (HCN) memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Merupakan jenis racun yang sangat kuat sehingga bila dimakan dapat 

menyebabkan keracunan 

2. Mudah menguap bila dipanaskan 

3. Mudah larut dalam air, alkohol, aseton, dan chloroform 

4. Mempunyai titik leleh / cair 54-55⁰C 

5. Massa atom relatifnya adalah 27 sma. 

6. Mudah bereaksi dengan Natrium Klorida (NaCl) 

7. Sedikit larut dalam pelarut eter dan benzene 



 

11 
 

8. Mengandung karbon (C) 75 %, Hidrogen (H) 8,65 %, dan Oksigen (O) 

14,4 % 

 Montgemery (1969) menyatakan bahwa kandungan hidrogen sianida 

pada kacang koro yang ditemukan diberbagai daerah berbeda-beda yaitu 

berkisar antara 10mg/100g sampai 300mg/100g. Secara umum adanya senyawa 

antigizi pada koro akan menimbulkan citarasa yang kurang disukai serta 

mengurangi biovabilitas nutrient didalam tubuh. Pada koro terkadang dijumpai 

pula flavour langu seperti halnya pada kedelai. Flavour langu itu disebabkan oleh 

adanya senyawa lipoksigenase. Untuk itu sebelum dikonsumsi perlu dilakukan 

perlakuan pendahuluan guna menghilangkan atau mengurangi aktifitas senyawa 

antigizi tersebut.  

 
 
2.2.3 Perlakuan Pra-Pengolahan Kacang Koro 
  

Pengolahan koro pada umumnya diawali dengan perendaman untuk 

menghilangkan sianidanya karena kadar sianida pada koro relatif tinggi. Setelah 

perendaman biasanya diikuti dengan pemasakan atau perebusan. Karena 

kandungan karbohidrat yang tinggi menyebabkan koro memiliki tekstur yang 

keras, sehingga pemasakan dilakukan agar teksturnya menjadi lunak (Handayani 

dkk., 2008). Menurut Anonymous (2000) cara efektif untuk mengurangi aktifitas 

zat antigizi dalam beberapa tahapan perlakuan pra-pengolahan antara lain: 

a. Penyortiran (sortasi) 

Untuk memisahkan koro dari benda asing dan untuk mendapatkan bentuk 

koro dengan ukuran seragam dan sehat. 

b. Perendaman 48 jam (air rendaman diganti tiap 6 jam) 

Untuk menurunkan aktifitas senyawa antigizi, mengurangi kadar racun 

asam sianida, memudahkan pengupasan kulit, pengempukan untuk 

mempercepat pemasakan. 

c. Pengupasan kulit 

Untuk mereduksi senyawa antigizi (paling banyak pada kulit), mengurangi 

kadar racun, memberikan penampilan yang lebih bersih. 

d. Pemasakan 

Bisa dilakukan dengan cara perebusan, pengukusan, penggorengan, atau 

pemanggangan. Tujuanya untuk menurunkan aktifitas antigizi dan kadar 

sianida, pengempukan dan memperbaiki citarasa, meningkatkan daya 

cerna. 
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e. Penggilingan 

Untuk mendapatkan bentuk yang lebih kecil, dengan demikian akan 

didapatkan luas permukaan yang lebih besar dan interaksi antar granula 

lebih baik, meningkatkan daya cerna, meningkatkan penyerapan air dan 

minyak. 

 
 
2.3    Yogurt 

 
Yogurt adalah salah satu produk fermentasi yang banyak dikonsumsi di 

dunia. Yogurt mengandung asam laktat hasil fermentasi dari susu dengan starter 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricuss. Food and Drugs 

Administration (FDA) menggunakan bakteri asam laktat berupa Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus sebagai standar starter untuk 

pembuatan yogurt. Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus 

mengubah gula susu (laktosa) menjadi asam laktat sehingga mengakibatkan 

perubahan konsistensi susu cair menjadi yogurt (Water, 2003).  Susu dipanaskan 

di atas kompor sampai mencapai suhu 90°C sambil diaduk-aduk dan 

dipertahankan suhunya selama 10 menit, kemudian didinginkan sampai suhu 

43°C. Inokulasi starter (biakan L. bulgaricus dan S.thermophillus) dengan 

perbandingan 1:1 dilakukan pada suhu 43-45°C sebanyak 2.5-3% dari volume 

susu, diaduk merata kemudian disaring.  

Jenis-jenis yogurt dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, seperti 

berdasarkan kandungan lemak, cara pembuatan, flavor dan proses yang 

dilakukan terhadap yogurt pasca inkubasi (Rahman et al. 1992). Yogurt 

dikelompokkan berdasarkan kandungan lemaknya menjadi tiga jenis, yaitu yogurt 

berkadar lemak penuh (minimal 3%), yogurt rendah lemak (0.6-2.9%), dan yogurt 

tanpa lemak (maksimal 0.5%). Berdasarkan perlakuan pasca inkubasi, yogurt 

dapat dibedakan menjadi yogurt tanpa perlakuan panas setelah fermentasi dan 

yogurt dengan perlakuan panas setelah fermentasi. Pada umumnya, yogurt tidak 

diberi perlakuan panas seperti pasteurisasi setelah proses fermentasi 

berlangsung. Yogurt yang diberi perlakuan panas setelah fermentasi bertujuan 

untuk mematikan bakteri dalam yogurt dan memperpanjang masa simpannya. 

Yogurt jenis ini dikenal juga sebagai death yogurt karena kultur bakteri yogurt 

telah mati akibat pemanasan (Helferich dan Westhoff 1980). Berdasarkan cara 

pembuatannya, yogurt dibagi menjadi dua tipe yaitu set yogurt dan stirred yogurt. 
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Perbedaan keduanya terletak pada sistem pembuatan dan struktur fisik 

koagulum yang terbentuk. Tipe set yogurt adalah yogurt yang proses 

inkubasinya dilakukan dalam kemasan tertentu, sedangkan stirred yogurt 

diinkubasikan dalam wadah yang besar dan dilakukan pengadukan baru 

kemudian dikemas ke dalam kemasan – kemassan yang lebih kecil (Helferich 

dan Westhoff, 1980). Stirred yogurt memiliki viskositas yang lebih rendah 

dibandingkan dengan set yogurt akibat proses pengadukan yang menyebabkan 

perubahan sifat koagulum dan viskositas yogurt tersebut (Tamime dan Robinson 

2007). Menurut Muchtadi dan Sugiyono (1992), viskositas atau kekentalan 

merupakan salah satu sifat reologi paling penting dalam produk yogurt. Sifat ini 

menggambarkan besarnya hambatan atau resistensi suatu cairan terhadap aliran 

dan pengadukan.  

Berdasarkan kekentalannya, dikenal dua macam yogurt, yaitu drink 

yogurt dan pudding yogurt. Drink yogurt bersifat agak encer, sedangkan pudding 

yogurt bersifat padat hingga menyerupai pudding/jelly. Berdasarkan flavornya, 

yogurt dibedakan menjadi plain yogurt atau natural yogurt, yaitu yogurt yang tidak 

ditambah flavor sehingga memiliki aroma dan rasa asam yang khas dan sangat 

tajam, sedangkan flavoured yogurt atau fruit yogurt merupakan yogurt yang 

ditambah dengan flavor (Rahman, et al., 1992). Perbedaan antara flavoured 

yogurt dan fruit yogurt adalah bahwa pada fruit yogurt menggunakan flavor dari 

produk buah-buahan, sedangkan flavoured yogurt menggunakan flavor sintetik. 

Ditinjau dari segi kesehatan yogurt mempunyai beberapa kelebihan yaitu 

mempunyai kandungan lemak yang rendah (Yummy, 2001). Selain itu menurut 

Julene (2001), yogurt kaya protein, vitamin B12 dan mineral khususnya kalsium 

dan potassium, mengandung zat-zat gizi yang lebih mudah dicerna serta tidak 

mengandung laktosa yang dapat dikonsumsi oleh penderita Lactose Intolerance. 

Yogurt di Indonesia sudah lama dikenal tetapi belum popular. Akhir-akhir ini 

yogurt semakin populer tetapi hanya terbatas didaerah ibukota dan kota-kota 

besar lainya terutama Jawa Barat yaitu Bandung dan Bogor (Winarno, 1993). 

Produk yogurt yang telah jadi dilakukan pendinginan untuk memperpanjang daya 

simpan, kecepatan tumbuh bakteri dalam yogurt menjadi menurun dan produk 

tersebut dapat bertahan selama 10 hari pada suhu 5°C. jumlah bakteri yang 

normal berkisar antara 108 (100.000.000)/g.  Setelah beberapa waktu asam akan 

dihasilkan dan berkurang terus dan menyebabkan protein terpisah menjadi curds 

dan whey (Ukonline, 2001). Spesifikasi yogurt dapat dilihat pada Tabel 2.4. 



 

14 
 

Tabel 2.4  Standar Nasional Indonesia untuk Yogurt 

Kategori Spesifikasi 

- Keadaan Cairan  

Penampakan  Kental/ semi padat 

Bau  Normal/ khas 

Rasa Khas/ asam 

Konsistensi  Homogen 

- Lemak ( % b/b) 
Berat kering lemak (BKTL) (% b/b) 

- Protein (% b/b) 
- Abu (% b/b) 
- Jumlah asam (dihitung sebagai 

laktat) (% b/b) 
- Cemaran logam (mg/kg) 

Timbal (Pb) 
Tembaga (Cu) 
Timah (Sn) 
Raksa (Hg) 
Arsen (Ar) 

- Cemaran mikroba Bakteri coliform 
(angka yang paling mungkin) 
Escherechia coli 
Salmonella  

Maks 3,8 
                          8,2 

Min 3,5 
Maks 1,0 

 
0,5-0,2 

 
Maks 0,3 
Maks 20 
Maks 40 

Maks 0,003 
Maks 0,1 

 
Maks 10 

<3 
Negatif 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (1992) 

 
 
2.4    Proses Pembuatan Yogurt 

 
2.4.1 Homogenasi 

 
Perlakuan homogenasi untuk mencegah timbulnya lapisan lemak (cream 

layer) pada permukaan yogurt, sehingga diperoleh produk dengan tekstur yang 

halus. Homogenasi dapat memecah globula-globula lemak menjadi kecil dan 

seraga. Sehingga lebih stabil. Bila bahan dasar dicampur dengan bahan lain 

untuk meningkatkan jumlah zat padatnya maka proses homogenasi dapat 

meratakan campuran sehingga dapat menaikkan viskositas yang dihasilkan. 

 

 
2.4.2 Pasteurisasi  

 
Tujuan dari pasteurisasi untuk menginaktifkan enzim dan juga membunuh 

mikroba-mikroba patogen dalam susu. Suhu pasteurisasi 85-90°C selama 10-15 

menit. Dengan perlakuan pemanasan dapat mengurangi waktu koagulasi, karena 
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setelah pemanasan terjadi penurunan pH. Terjadinya degradasi laktosa dapat 

terbentuk asam dengan cepat sehingga dapat menurunkan pH. 

 
 

2.4.3 Pendinginan 

 
Dilakukan pendinginan untuk menghindari kontaminasi. Pendinginan 

dilakukan sampai suhu mencapai 37-45°C, dimana pada suhu tersebut 

merupakan suhu yang dapat digunakan/suhu optimum untuk pertumbuhan 

Streptococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus. Menurut Buckle et al. 

(1987), penurunan suhu dilakukan sampai suhu mencapai 37oC. 

 
 
2.4.4 Inokulasi 

 
Inokulasi adalah penambahan bakteri pada susu setelah proses 

pendinginan yaitu pada suhu 37-45°C. Dilakukan inokulasi starter slope 

sebanyak 10% (v/v). Inokulasi yang tepat dilakukan pada suhu 37-45oC karena 

pada kisaran suhu tersebut, bakteri asam laktat akan bekerja optimal dalam 

memfermentasi laktosa menjadi asam laktat, asam asetat, asetaldehid, diasetil 

dan senyawa-senyawa lain yang mudah menguap (Kosikowski, 1982). 

 
 
2.4.5 Inkubasi (fermentasi) 

 
Proses fermentasi dilakukan sampai diperoleh flavour yang khas, dengan 

kenampakan yang kental atau semi padat. Menurut Zubaidah (1998) pemeraman 

dilakukan pada suhu 300C selama 24 jam. Selama pemeraman akan timbul 

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

senyawa yang mudah menguap yang dihasilkan oleh bakteri starter. Menurut 

Buckle et al. (1987), pemeraman dihentikan apabila telah mencapai keasaman 

0.85%-0.95% dan pH 4.0-4.5. 

 
 
2.5    Starter 

 
 Starter merupakan biakan mikroorganisme yang siap diinokulasikan ke 

dalam bahan baku pangan fermentasi (Purwadi, 2003). Helferich and Westhoff 
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(1980) dalam Wahyudi (2006) menambahkan fermentasi susu menjadi yogurt 

dilakukan dengan bantuan bakteri L.bulgaricus dan S.thermophillus. 

 
 
2.5.1    Lactobacillus bulgaricus 

   
Lactobacillus diidentifikasikan sebagai gram positif, berbentuk batang, tak 

berspora, katalase negatif, tidak motil, termodurik, dan tidak mereduksi nitrat 

serta menggunakan glukosa secara fermentatif (Sudarmadji, 1989). Lactobacillus 

bulgaricus termasuk ke dalam spesies yang homofermentatif. Bentuk sel 

Lactobacillus bulgaricus bervariasi dari panjang dan tipis, berbentuk batang 

bengkok, sampai pendek. Lebar sel Lactobacillus bulgaricus kurang dari 2 μm, 

kadang-kadang menunjukkan cabang dua dan cabang yang tidak sempurna, 

terdapat satu-satu atau dalam bentuk rantai, koloni biasanya berukuran diameter 

1 mm atau kurang (Murray et al., 1986). 

Aktivitas proteolitik Lactobacillus optimum pada suhu 45-50°C dan pH 

5.2-5.8 dan kemudian berhenti pada pH 3.5-3.8. Lactobacillus menghidrolisis 

laktosa dengan adanya enzim β-galatosidase dan β-D-phosphogalaktosidase, 

sebagian besar Lactobacillus mempunyai enzim galaktosidase (Gilliland, 1985). 

Menurut Eskin (1990), Lactobacillus bulgaricus mempunyai aktivitas proteolitik 

yang lebih besar dibanding Streptococcus thermophillus. Lactobacillus bulgaricus 

bersifat tidak toleran terhadap konsentrasi garam lebih dari 6.5%, mereduksi 

litmus milk, dan dalam  proses fermentasinya menghasilkan  asam  laktat lebih 

dari 85% (homofermentatif) (Murray et al., 1986). Menurut Wood (1998), 

karateristik flavor sebagian besar disumbang oleh Lactobacillus yang 

memproduksi asam laktat dan asetaldehid. 

Menurut Spreer (1998), jenis Lactobacillus dapat dibedakan atas dua 

kelompok, yaitu kelompok bakteri yang bersifat homofermentatif dan kelompok 

bakteri yang bersifat heterofermentatif. Bakteri homofermetatif memecah gula 

terutama menjadi asam laktat dan dapat tumbuh pada suhu 37°C atau lebih, 

misalnya Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus achidopillus, L. thermophillus 

dan L. delbrueckii. Bakteri yang tergolong heterofermentatif memecah gula 

menjadi asam laktat, alkohol, asetat dan karbondioksida (Fardiaz, 1990). 
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Gambar 2.2  Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  (Richardson, 2003) 

 
 
2.5.2    Streptococcus thermophillus 

    

 Buckle et al (1987) juga menjelaskan bahwa S. thermophillus, S. lactis 

dan S. cremoris semuanya adalah bakteri gram positif berbentuk bulat (coccus) 

yang dapat berbentuk rantai panjang dan punya nilai ekonomis yang penting 

dalam industri susu. 

 
 

 

Gambar 2.3  Streptococcus thermophillus   (Anonymous
a
, 2012) 

 
 

 Perbedaan dengan spesies lain adalah S. thermophillus dapat tumbuh 

dengan cepat pada saat diinkubasi dalam litmus milk pada suhu 45°C, tidak 

dapat tumbuh dalam bile agar, sehingga hal ini membedakanya dengan S.boris 

dan S.equinus, S. lactis dan S. raffinolaktis yang dapat tumbuh pada suhu 10°C 

(Murray et al, 1986). 

 Bakteri Streptococcus umumnya adalah penghasil asam laktat yang 

tumbuh  baik pada kisaran pH 6.5 dan pertumbuhanya terhenti pada pH 4.2-4.4.  

Bakteri ini menyukai suasana mendekati netral untuk pertumbuhanya, dengan pH 

optimal pertumbuhanya adalah 6.2 (Helferich and Westhoff, 1980). 
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2.6    Fermentasi Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 
Fermentasi adalah suatu aktivitas mikroba baik aerob maupun anaerob 

untuk mendapatkan energi dimana terjadi perubahan atau transformasi kimiawi 

substrat organik (Rahman, 1989). Fermentasi secara tradisional akan 

memperbaiki sifat dari bahan seperti lebih mudah dicerna, tahan disimpan, dan 

menurunkan zat anti nutrisi (Saono, 1976). Secara kimiawi, perubahan bahan 

pangan selama fermentasi disebabkan oleh enzim. Enzim dapat dihasilkan oleh 

mikroba atau sudah terjadi dalam bahan pangan. Secara biokimia fermentasi 

diartikan sebagai pembentuk energi melalui senyawa organik, sedangkan 

aplikasinya dalam dunia industri, fermentasi diartikan sebagai suatu proses untuk 

mengubah bahan dasar menjadi suatu produk oleh massa sel mikroba. Di dalam 

pengertian ini termasuk juga proses anabolisme pembentukan komponen sel 

secara aerob (Wibowo, 1990).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu kultur secara garis 

besar terdiri dari dua macam. Pertama adalah faktor intrinsik yang terdiri dari 

beberapa hal yaitu nutrisi, faktor pertumbuhan  inhibitor, adanya air bebas, pH 

atau derajat keasaman, potensial redoks, dan oksigen. Faktor yang kedua adalah 

faktor ekstrinsik yang meliputi temperatur dan waktu (Ray, 1996). Terdapat 3 

kondisi yang dapat mengoptimalkan  kondisi fermentasi asam laktat yaitu 

penambahan sejumlah korbohidrat yang dapat difermentasi secara cukup, 

mengurangi oksigen selama proses fermentasi dan menyimpan makanan yang 

sudah difermentasi serta mempercepat multiplikasi kultur starter dan produksi 

asam laktat dengan jumlah yang memadai (Friedman, 1996) dalam (Cholis 

,2007).  

Selama fermentasi berlangsung, akan terbentuk asam yang 

menyebabkan rasa dan aroma yang khas, serta komponen-komponen cita rasa 

lain seperti karbonil, asetaldehid, aseton dan diasetil (Helferich and Westhoff, 

1980) dalam (Setyaningsih, 1992). Beberapa produk metabolisme dari bakteri 

asam laktat mempunyai efek antimikrobial, meliputi asam-asam organik, asam-

asam lemak, hidrogen peroksida dan diasetil (Holfzapfel et al.,1995; Ouwehand, 

1998) dalam (Soomoro et al., 2002). Bakteri homofermentatif maupun 

heterofermentatif dalam prosesnya berjalan melalui jalur Emden Meyerhoff 

Parnas (EMP). Pada homofermentatif molekul glukosa 6C difosforilasi dan 

diisomerasi sebelum dipecah oleh enzim aldolase menjadi gliseraldehid 3 fosfat. 

Hasil ini kemudian diubah menjadi piruvat sedangkan ATP diproduksi oleh tingkat 
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substrat fosforilasi pada 2 sisi untuk memberikan 2 molekul ATP untuk setiap 

molekul glukosa yang terfermentasi, dan untuk meningkatkan penggunaan NAD+ 

pada oksidasi gliseraldehid 3 fosfat piruvat menjadi asam laktat menggunakan 

NADH (Adams and Moss, 2000). Berikut ini adalah gambar jalur glikolisis yang 

menghasilkan asam laktat: 
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Laktosa Glukosa 

Glukosa 6P

Fruktosa 6P

Fruktosa 1,6 Difosfat

Gliseraldehid 3P

1,3 asam difosfogliserat

3 asam fosfogliserat

2 asam fosfogliserat

2 asam fosfopiruvat

Asam Piruvat

Asam Laktat

Galaktosa 

Galaktosa 6P

Glukosa 1P

Heksokinase

Fosfoheksoisomerae

Heksokinae 

Aldolase

H3PO4

3 fosfoglisereratkinase

fosfogliseratmutase

Enolase

Piruvat kinase

Laktat dehidrogenase +2H

galaktokinase

Waldenase fosfogluko

mutase

 

Gambar 2.4 Skema Jalur Fermentasi Laktosa Menjadi Asam Laktat 
(Gilliland,1985) 

 
 



 

21 
 

2.7    Senyawa Antibakteri yang Diproduksi oleh BAL 

 
Senyawa antibakteri yang diproduksi oleh bakteri asam laktat dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen yang merupakan kontaminan dalam 

produk fermentasi. Senyawa antibakteri tersebut antara lain asam organik, 

hidrogen peroksida dan karbondioksida, serta komponen aroma seperti diasetil 

(Yang, 2000). Ouwehad dan Vesterlund (2004) juga menambahkan Bakteriosin 

yang dihasilkan dari berbagai strain juga mampu berperan sebagai antibekteri. 

Bakteri hidup yang terdapat didalam yogurt itu sendiri apabila tertelan akan 

mencapai sel usus, sebagian menetap dan memperbanyak diri mengontrol 

aktivitas bakteri patogen serta mengendalikan ekskresi kotoran dengan 

menstimulir dinding usus (Anonymous, 1989). Bakteri probiotik seperti 

Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus casei, dan Bifidobacterium bisa hidup 

dan melakukan proses metabolisme didalam usus, Namun S. thermophilus dan 

L. bulgaricus tidak bisa hidup dalam saluran pencernaan. 

Komponen antibakteri dapat menyebabkan kerusakan sel mikroba yang 

menyebabkan kematian. Kerusakan yang ditimbulkan komponen antibakteri 

dapat bersifat mikrosidal (kerusakan tetap) atau mikrostatik (kerusakan yang 

dapat kembali). Suatu komponen akan bersifat mikrosidal atau mikrostatik 

tergantung pada konsentrasi komponen dan kultur yang digunakan 

(Bloomfield,1991). Mekanisme penghambatan mikroba oleh senyawa 

antimikroba dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) gangguan 

pada senyawa penyusun dinding sel. (2) peningkatan permeabilitas membran sel 

yang menyebabkan kehilangan komponen penyususn sel, (3) menginaktivasi 

enzim essensial, dan (4) destruksi kerusakan fungsi material genetik (Branen dan 

Davidson, 1993). 

Menurut Elganjar (2001) dalam Maratus S (2009), dikatakan bahwa 

kekuatan antibakteri digolongkan menjadi 3 yaitu: aktivitas kuat jika 

menghasilkan diameter zona hambat lebih dari 8 mm, aktivitas sedang jika 

menghasilkan diameter zona hambat 7-8 mm, dan aktivitas lemah jika memiliki 

diameter zona hambat kurang dari 7 mm. 

 
 

2.7.1 Asam Organik 

 
Fermentasi oleh BAL ditandai dengan akumulasi asam-asam organik dan 

penurunan pH. Jumlah dan jenis asam organik yang dihasilkan selama 
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fermentasi tergantung dari spesies organisme, komposisi kultur, dan kondisi 

pertumbuhan. Efek antibakteri yang ditimbulkan oleh asam organik tergantung 

dari penurunan pH (molekul dalam bentuk tidak terdisosiasi) (Yang, 2000). pH 

eksternal yang rendah menyebabkan suasana asam pada sel sitoplasma, 

sementara asam yang tidak terdisosiasi/ tidak bermuatan bersifat lipofilik dan 

dapat berdifusi secara pasif masuk melalui membran sel. Asam yang tidak 

terdisosiasi tadi menurunkan gradien proton elektrokimia atau mengubah 

permeabilitas membran sel sehingga merusak sistem transpor senyawa (Yang, 

2000). 

Pada pH intraseluler yang tinggi, asam lipofilik tersebut akan berdisosiasi 

dan menghasilkan ion hidrogen/proton (H+). Bila asam yang tidak terdisosiasi 

semakin banyak yang masuk ke dalam sel, maka proton yang dihasilkan juga 

akan semakin banyak. Proton yang berlebihan dapat mengganggu fungsi 

metabolik yang penting, seperti translokasi substrat dan fosforilasi oksidatif 

(Naidu dan Clemens, 2000). Asam laktat merupakan hasil metabolit utama 

fermentasi oleh BAL. Asam laktat terdiri dari dua bentuk yaitu bentuk L(+) dan 

bentuk D(-). Asam laktat dalam bentuk L(+) menunjukkan aktivitas antibakteri 

yang lebih besar dibandingkan bentuk D(-) (Messaoudi, 2005). Yang (2000) juga 

menyebutkan bahwa aktivitas antibakteri dari asam laktat berbeda menurut 

stereomernya, L-asam laktat lebih efektif daripada bentuk D-asam laktat. Yogurt 

yang mengandung lebih dari 70% asam laktat dalam bentuk L(+) disebabkan 

karena kultur asam laktat didominasi oleh Streptococcus thermophilus (Tamime 

dan Robinson, 1993) dan memang viabilitas starter Streptococcus thermophilus 

lebih besar dibandingkan Lactobacillus bulgaricus pada starter yang ditambahkan 

ke dalam setiap yogurt. Bentuk terdisosiasi maupun tidak terdisosiasi seimbang 

dan keberadaan disosiasinya tergantung pada pH. Pada pH rendah, sejumlah 

asam laktat berada dalam bentuk tidak terdisosiasi. Asam laktat dalam bentuk 

tidak terdisosiasi bersifat toksik terhadap bakteri, jamur dan khamir. Tetapi tiap 

organisme berbeda sensifitasnya terhadap asam laktat. Pada pH 5, asam laktat 

mampu menghambat bakteri pembentuk spora, namun tidak efektif untuk 

membunuh khamir dan kapang.  

Asam asetat dan propionat juga diproduksi oleh BAL melalui jalur 

heterofermentatif. Asam-asam tersebut berinteraksi dengan sel membran dan 

menyebabkan kondisi asam di dalam sel sehingga terjadi denaturasi protein. 

Sifat antimikroba kedua asam ini lebih efektif dibandingkan asam laktat karena 
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memiliki nilai pKa yang lebih tinggi, asam laktat (3.08) < asam asetat (4.75) < 

asam propionat (4.87), dan bentuk asam yang tidak terdisosiasi yang lebih tinggi. 

Asam asetat lebih efekif menghambat Listeria monocytogenes dan menghambat 

pertumbuhan dan germinasi Bacillus cereus dibandingkan asam laktat maupun 

asam sitrat (Yang, 2000). 

 
 

2.7.2 Hidrogen Peroksida 

 
Lactobacillus bulgaricus termasuk dalam bakteri golongan fakultatif 

anaerob, sehingga bisa tetap tumbuh dalam keadaan ada oksigen maupun tidak. 

Hidrogen peroksida dihasilkan oleh BAL dalam keadaan kelebihan oksigen 

sebagai hasil dari oksidasi flavoprotein atau NADH (Nicotinamide Adenine 

Hydroxy Dinucleotide) peroksidase. Efek antibakteri dari hidrogen peroksida 

(H2O2) merupakan hasil oksidasi kelompok sulfhidril yang menyebabkan 

denaturasi enzim dan peroksidasi membran lipid sehingga meningkatkan 

permeabilitas membran. H2O2 juga merupakan prekursor radikal bebas yang 

bersifat antibakteri seperti superoksida (O2.) dan hidroksil (OH.) yang merusak 

DNA. Dilaporkan bahwa produksi H2O2 oleh Lactobacillus dan Lactococcus dapat 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp. dan 

mikroorganisme psikotrofik dalam makanan (Yang, 2000). Jenie dan Rini (1995) 

juga menyebutkan bahwa sebagian dari bakteri asam laktat misalnya 

Lactobacillus dapat menghasilkan senyawa penghambat seperti hidrogen 

peroksida pada suhu refrigerasi (Jenie dan Rini, 1995).  

 
 
2.7.3 Karbondioksida 

 
Karbondioksida sebagian besar dihasilkan oleh BAL heterofermentatif. 

Mekanisme antibakterinya belum diketahui, namun CO2 berperan dalam 

mengkondisikan lingkungan anaerobik yang menghambat dekarboksilasi 

enzimatik, sehingga akumulasi CO2 pada lapisan lipid membrane menyebabkan 

disfungsi permeabilitas. CO2 secara efektif menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk pada makanan, terutama bakteri psikotrofik gram 

negatif. Tingkat efektifitas penghambatannya berbeda tiap organisme. 

Konsentrasi CO2 sebesar 10% dapat menurunkan jumlah bakteri hingga 50%, 
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sedangkan pada aktivitas 20-50%, CO2 mempunyai aktivitas jamur yang kuat 

(Yang, 2000). 

 
 
2.7.4 Diasetil 

 
Diasetil dihasilkan hampir oleh semua BAL melalui fermentasi sitrat. Efek 

antibakteri dari diasetil telah ditemukan sejak 1930. Senyawa ini menghambat 

bakteri gram negatif dengan cara beraksi dengan protein pengikat arginin 

sehingga mempengaruhi fungsi arginin. Bakteri gram negatif lebih sensitif 

terhadap diasetil dibandingkan dengan bakteri gram positif. 

 
 

2.7.5 Bakteriosin 

 
Bakteriosin adalah komponen yang disintesis secara ribosomal, 

dihasilkan oleh bakteri dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri 

lain. Bakteriosin bisa dianggap sebagai antibiotik, tetapi berbeda dari antibiotik 

karena a) bakteriosin disintesis secara ribosomal, b) sel inang kebal terhadap 

bakteriosin, c) mode aksinya berbeda dari antibiotik, d) daya hambatnya sempit 

sehingga hanya mampu melawan bakteri yang berhubungan dekat dengan 

strainnya (Ouwehand dan Vesterland, 2004).  

Bakteriosin dapat diklasifikasikan menjadi kelas I, IIa, IIb, IIc, IId dan kelas 

III. Bakteriosin kelas I disebut lantibiotik, berupa peptide kecil berukuran kurang 

dari 5 kDa, mengandung asam amino alami yaitu lanthionin termasuk di 

dalamnya adalah nisin. Bakteriosin kelas II merupakan bakteriosin non lantibiotik, 

berupa protein kecil berukuran kurang dari 10 kDa, tahan terhadap panas, 

memiliki spektrum aktivitas sempit. Bakteriosin kelas II dibagi menjadi beberapa 

subkelas yaitu bakteriosin kelas II a, II b, II c, II d. Bakteriosin kelas II a 

merupakan bakteriosin yang paling umum, stabil terhadap panas, dan aktif 

terhadap genus Listeria/Listerisid (bakteriosin mirip pediocin) memiliki urutan 

asam amino didaerah N-terminal yang serupa YGNGVXC. Bakteriosin kelas II b 

merupakan bakteriosin yang terdiri dari dua buah peptide yang tidak termodifikasi 

karena mengandung dua peptida yang berbeda satu sama lain, terdapat dalam 

jumlah yang sama, membentuk pori pada membran sel target, dan mengganggu 

gradient proton dari sel target. Bakteriosin kelas II c mempunyai efek yang luas 

pada permeabilitas membran, terdiri dari satu peptide dan berbentuk siklik, 
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sedangkan bakteriosin II d merupakan bakteriosin nonsiklik dan tidak memiliki 

urutan asam amino yang serupa dengan pediocin. Bakteriosin kelas III 

merupakan bakteriosin non-lantibiotik, berupa protein besar berukuran lebih dari 

30 kDa yang tidak tahan pemanasan, berasal dari bakteriosin yang dihasilkan 

oleh genus Lactobacillus (Rafika, 2011).  

Starter Streptococcus thermophilus dan beberapa strainnya memproduksi 

sejumlah bakteriosin yaitu STB 40 dan 78, ST 10, dan thermophilin 13. 

Bakteriosin tersebut mampu menghambat bakteri Gram positif dan Gram negatif. 

Lactobacillus bulgaricus dan beberapa strainnya juga memproduksi bakteriosin 

bulgarican. (Tamime dan Robinson, 1999). 

 
 
2.8    Bahan Penunjang 

 
2.8.1    Sukrosa 

 
Sukrosa merupakan disakarida dengan rumus molekul C12H22O11 memiliki 

berat molekul 342,3 yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Bila ditambahkan 

dengan air panas akan terhidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa (gula invert), 

kadar gulanya akan turun dan daya osmosisnya akan naik (Sudarmadji dkk., 

1989). Sukrosa pada umumnya terdapat pada tanaman yang tahan beku, yakni 

tanaman yang dapat meningkatkan kadar sukrosanya sebagai respon atas suhu 

rendah. Sukrosa mencegah pencampuran membran karena pendinginan. Gula 

tersebut sesuai dengan membran sel dan berikatan dengan gugus fosfolipid 

(Girindra, 1986). Menurut Marshall et al. (2003) sukrosa bisa diperoleh dari gula 

tebu atau gula bit. Konsentrasi sukrosa dalam formulasi campuran dibatasi pada 

jumlah yang tinggi sebagai pemanis. Jeremiah (1996) menyatakan fungsi 

pemanis adalah untuk memperbaiki tekstur dan citarasa es krim, menambah 

flavor, dan merupakan sumber total padatan yang murah. 

 
 

 

Gambar 2.5  Bentuk Struktur Sukrosa (Zulfikar, 2010) 
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 Coultate (1996) menyatakan bahwa sukrosa sering digunakan dalam 

pengawetan pangan. Sukrosa mempunyai daya larut tinggi, kemampuan 

menurunkan aktivitas air (Aw) dan mengikat air. Sukrosa yang ditambahkan 

dalam bahan pangan dengan konsentrasi tinggi akan mengakibatkan air yang 

berada dalam bahan pangan tersebut menjadi tidak tesedia bagi pertumbuhan 

mikroorganisme dan aktivitas air bahan pangan itu akan menjadi turun. 

Keunggulan sukrosa dari pada sumber karbon yang lain adalah : sukrosa 

tersedia di seluruh tempat penjual bahan makanan dengan harga relatif murah 

dan sukrosa dapat memperbaiki sifat organoleptik karena mempunyai tingkat 

kemanisan yang tinggi dibandingkan dengan sumber karbon yang lain kecuali 

fruktosa. Menurut Rahman (1989) sukrosa merupakan substrat yang digunakan 

dalam proses fermentasi sebagai sumber karbon. 

 
 
2.8.2 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) 

 
 CMC (Carboxy Methyl Cellulose) adalah polisakarida hidrokoloid 

pembentuk gel yang ketika dehidrasi menyerap air sampai mencapai 20 kali lebih 

berat dari berat semula (Anonymousb, 2012). CMC terbuat dari selulosa yang 

dimodifikasi. Pembuatan CMC terdiri dari 2 tahap. Pada tahap pertama selulosa 

dicampur dengan larutan basa (alkali) untuk membuka ikatan rantai selulosa 

sehingga air dapat memasuki sistem. Ketika ini terjadi, kemudian selulosa 

direaksikan dengan sodium monokloroasetat untuk menghasilkan CMC (Hofler, 

2009). 

 
 

 

Gambar 2.6  Struktur Kimia CMC (Carboxy Methyl Cellulose) (Anonymous
b
, 2012) 

 
 

CMC mempunyai kemampuan untuk terhidrasi dengan cepat dan 

membentuk sistem aquos. Ketika CMC direaksikan dengan air, CMC akan 

membentuk gumpalan dengan cepat (Hofler, 2009). Menurut Winarno (1992) 

dalam Wahyuningsih (2006) CMC dipengaruhi oleh pH larutan karena CMC 
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memiliki gugus hidroksil. pH optimumnya adalah 5,0 dan bila pH terlalu rendah 

atau kurang dari 3,0 maka CMC akan mengendap. Menurut Jenny (1987) dalam 

Wahyuningsih (2006) penggunaan CMC akan meningkatkan viskositas, pH, 

tekstur. Peningkatan viskositas ini disebabkan oleh kemampuan CMC dalam 

mengikat air sehingga molekul- molekul air terperangkap dalam struktur gel yang 

dibentuk CMC. Menurut Imeson (1992), level penggunaan CMC pada produk 

makanan seperti yogurt atau ice cream harus kurang dari 1% dan pada 

umumnya hanya 0,1% - 0,5%. Tamime and Robinson (1989) menjelaskan, 

penggunaan bahan penstabil yang berlebihan dapat menyebabkan efek pada 

tekstur serta penampakan yogurt set yang kasar dan mengumpal. 

 
 
2.8.3 Skim 

 
Susu Skim mengandung laktosa, kasein, protein dan mineral. Fungsi 

susu skim adalah untuk memperbaiki tekstur, memberikan body, dan dapat 

meningkatkan kekentalan (Pearson, 2005). Komposisi susu skim dapat dilihat 

pada Tabel 2.5. 

 
 

Tabel 2.5.  Komposisi Susu Skim  per 100 Gram Bahan 

Komposisi Persentase (%) 

Bahan kering 95-97 
Lemak 0,7-1,3 
Laktosa 49-52 
Sukrosa - 

Serat kasar - 
 Protein 37-42 

Sumber : Walstra and Robert (1984) 

 
 

Pemakaian bahan ini sekarang hampir universal membuat body atau 

kekentalan koagulum dapat diatur dan dikontrol. Susu bubuk ini juga 

meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap syneresis (wheying off) tipe 

koagulum. Selanjutnya Zubaidah (1998) menjelaskan bahwa susu bubuk dapat 

ditambahkan pada bahan baku susu penuh atau susu skim, sebanyak 0.5-3%. 

Sebaiknya digunakan susu bubuk yang diproses pada suhu rendah. Dalam  

praktek lazim digunakan tidak lebih dari 2.8% karena apabila digunakan lebih 

banyak maka aroma susu bubuknya akan terasa. Penelitian Chandra (2000), 



 

28 
 

menyebutkan bahwa jumlah skim optimal untuk pembuatan yogurt kacang-

kacangan adalah 6%. 

 

2.9 Bakteri Uji 
 
2.9.1 Escherichia coli 

 
Genus Escherichia termasuk ke dalam famili Enterobacteriaceae. Bakteri 

ini termasuk kelompok bakteri Gram negatif, tidak berspora, berbentuk batang 

lurus dengan ukuran 1.1-1.5 x 2.0–6.0 μm. Bersifat motil dengan flagella 

peritricus atau nonmotil dan bersifat anaerob fakultatif. Suhu minimum 

pertumbuhan 78oC, optimum pada suhu 35-40oC dan maksimal pada suhu 44-

46oC. Nilai pH minimum untuk pertumbuhan bakteri ini adalah 4.4 dan maksimal 

pada pH 9.0 serta aw minimal 0.95 (Bell dan Kyriakdes, 2002). E. coli dapat 

menyebabkan diare (terutama anak-anak), hemorhagic colitis, disentri, infeksi 

ginjal dan kandung kemih, infeksi luka operasi, pneumonia, dan meningitis. 

Beberapa keadaan tersebut menyebabkan kematian (Bell dan Kyriakdes, 2002). 

Strain Escherichia coli dibagi menjadi enam grup yaitu, Enteropatogenic E. coli 

(EPEC), Enterotoksigenic E. coli (ETEC), Enteroinvasif E. coli (EIEC), 

Enterohemorhagic E. coli (EHEC), Enteroaggregativ E. coli (EAggEC), dan 

Difusadhering E. coli (DAEC) (Ray, 2003). Escherichia coli termasuk golongan 

bakteri patogen yang sering ditemui pada produk pangan dengan tingkat bahaya 

sedang dan penyebarannya cepat (Fardiaz, 2000). 

 
 

 
 

Gambar 2.7 Escherichia coli (Anonymous
a
, 2013) 
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2.9.2 Staphylococcus aureus 

 
Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif berbentuk kokus, 

tidak motil, tidak berkapsul dan tidak berspora. Bakteri ini bersifat anaerobik 

fakultatif, tumbuh dengan cepat pada kondisi aerob. Staphylococcus aureus 

termasuk bakteri mesofilik yang tumbuh pada kisaran 7-48oC dan tumbuh 

dengan cepat pada suhu 20-37oC. Nilai aw yang sesuai untuk pertumbuhannya 

adalah 0.86 dengan pH 4.8 (Ray, 2003). Bakteri Staphylococcus aureus menurut 

Ray (2003), mampu tumbuh pada kondisi yang merugikan sehingga dapat 

tumbuh dengan baik pada berbagai bahan makanan. Staphylococcus aureus 

secara alami tumbuh pada hidung, tenggorokan, kulit, rambut pada manusia 

yang sehat atau binatang dan pada bulu burung. Staphylococcus aureus 

termasuk kelompok bakteri patogen yang sering ditemukan pada produk pangan 

dengan tingkat bahaya sedang dan penyebaran terbatas (Fardiaz, 2000). 

 
 

 
 

Gambar 2.8 Staphylococcus aureus (Anonymous
b
, 2013)
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BAB III   METODE PENELITIAN 

 

3.1    Waktu dan Tempat Penelitian 

 
Penelitian dilaksanakan selama bulan september 2012 sampai Desember 

2012. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi 

Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya, Malang.  

 
 
3.2    Alat dan Bahan Percobaan 
 
3.2.1   Alat 

 
Alat yang digunakan dalam pembuatan sari koro pedang antara lain 

timbangan, baskom, panci, blender, beaker glass 600 ml (Iwaki Pyrex), 

thermometer, kompor gas, pengaduk. Alat yang digunakan dalam pembuatan 

yogurt  sari koro pedang antara lain:  gelas ukur 100 ml (Iwaki Pyrex),  kompor 

listrik (Maspion S-300 220V), timbangan digital (Denver Instrumen M-310), 

pengaduk, thermometer, gelas ukur 100 ml (Iwaki Pyrex), inkubator (WTB 

Binder), kulkas (Ruey Shing). 

Peralatan yang digunakan untuk analisa adalah pH meter (model pHS-3C), 

autoklaf (HL-36 AE Hiramaya, Jepang), inkubator (Binder DB53 Jerman), 

spektrofotometer (Unico, uv-2100 Spectrophotometer), kuvet, tabung reaksi 

(Iwaki Pyrex), rak tabung reaksi, cawan petri, Erlenmeyer 500 ml (Iwaki Pyrex), 

Erlenmeyer 250 ml (Iwaki Pyrex), gelas ukur 100 ml (Iwaki Pyrex),  labu ukur 100 

ml (Iwaki Pyrex), Laminar Air Flow, kulkas (Ruey Shing), kompor listrik (Maspion 

S-300 220V), thermometer, pipet ukur 10 ml (HBG), pipet ukur 1 ml (HBG), pipet 

tetes, gelas ukur 100 ml (Iwaki Pyrex), beaker glass 600 ml (Iwaki Pyrex), bola 

hisap, timbangan digital (Denver Instrumen M-310), jarum ose, bunsen, 

mikropipet (finnpipette, labsystem), blue tip, yellow tip, corong plastik, borer, 

penggaris, dan spatula besi. 

 
 

3.2.2   Bahan 

 
Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji koro pedang 

yang diperoleh dari kantor Dinas Pertanian kota Gondang Kabupaten Nganjuk. 

Bahan untuk pembuatan sari koro pedang adalah air, kain saring dari Toko 
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Makmur Sejati. Bahan untuk pembuatan yogurt sari koro pedang adalah aquades 

dari MIPA Kimia, sari koro pedang, sukrosa, skim dari Toko Prima Malang, CMC 

yang diperoleh dari Toko Prima Malang, yogurt Plain (merk Cimory) yang 

diperoleh dari Toko Avia.  

Bahan yang digunakan untuk analisa adalah aquades, larutan H2SO4 pekat 

dari Toko Makmur Sejati, CaCO3 dari Toko Makmur Sejati, Na-oksalat dari 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil 

Pertanian Universitas Brawijaya, Pb-asetat dari Toko Makmur Sejati, kertas 

saring dari Toko Makmur Sejati, reagen anthron dari Laboratorium Biokimia dan 

Nutrisi Hasil Pertanian Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, 

media MRS agar (de Mann Rogossa Agar) dan  NB (Nutrient Broth) dari 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas 

Brawijaya, kapas dari Toko Lotus,  media NA (Nutrient Agar) dari Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya, bakteri 

patogen Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dari Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya. alkohol 

70% dari Toko Makmur Sejati, buffer pH 4 dan pH 7. 

 
 

3.3    Metode Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 

menggunakan 2 faktor, yaitu: konsentrasi Sukrosa (3.5%, 4.5% dan 5.5% (b/v)) 

dan konsentrasi Skim (6%, 8% dan 10% (b/v)) dengan tiga kali ulangan.  

Faktor I: Konsentrasi Sukrosa dengan 3 level 

   T1: Sukrosa  3.5% (b/v) 

   T2: Sukrosa  4.5% (b/v) 

   T3: Sukrosa  5.5% (b/v) 

Faktor II: Konsentrasi Skim dengan 3 level 

   A1: Skim 6% (b/v) 

   A2: Skim 8% (b/v) 

   A3: Skim 10% (b/v) 
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Kombinasi dari 2 faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.6  Kombinasi 2 Faktor (Proporsi Sukrosa dan Skim) 

Proporsi Sukrosa 
Proporsi Skim 

A1 A2 A3 

T1 T1A1 T1A2 T1A3 
T2 T2A1 T2A2 T2A3 
T3 T3A1 T3A2 T3A3 

Satuan Percobaan: 

T1A1  : Penambahan sukrosa 3.5% dan skim 6% 

T1A2  : Penambahan sukrosa 3.5% dan skim 8% 

T1A3  : Penambahan sukrosa 3.5% dan skim 10% 

T2A1  : Penambahan sukrosa 4.5% dan skim 6% 

T2A2  : Penambahan sukrosa 4.5% dan skim 8% 

T2A3  : Penambahan sukrosa 4.5% dan skim 10% 

T3A1  : Penambahan sukrosa 5.5% dan skim 6% 

T3A2  : Penambahan sukrosa 5.5% dan skim 8% 

T3A3  : Penambahan sukrosa 5.5% dan skim 10% 

Kontrol   : Tanpa penambahan sukrosa dan skim 

 
 
3.4    Pelaksanaan Penelitian 

 
Penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pembuatan sari koro 

pedang dan tahap pembuatan yogurt sari koro pedang. Namun sebelumnya 

dilakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui lama fermentasi produk dan 

menentukan penambahan sukrosa dan skim yang tepat untuk mendapatkan hasil 

uji antibakteri yang baik. 

1. Proses Pembuatan Sari Koro Pedang 

Pembuatan Sari Koro Pedang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: 

 Penyortasian biji koro pedang. Tujuan dari penyortasian ini adalah 

untuk memisahkan biji-biji yang tidak layak digunakan sehingga 

menghasilkan kualitas sari koro yang bagus. 

 Koro yang telah selesai disortasi kemudian ditimbang 400 g.  

 Selanjutnya dilakukan perendaman dengan menggunakan air selama 

48 jam (air rendaman diganti tiap 6 jam). Perlakuan lama 

perendaman dilakukan berdasarkan hasil perlakuan terbaik 

penelitian Andi Suciati (2012) tentang penurunan kadar HCN.  
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 Setelah itu, dilakukan pencucian dengan air bersih dan ditiriskan. 

 Biji koro pedang yang sudah ditiriskan tersebut kemudian direbus 

pada suhu ± 75°C (± 2°C) selama 10 menit dengan perbandingan 

koro pedang:air = 1:3 (Perbandingan jumlah air yang digunakan 

tersebut berdasarkan perlakuan terbaik penelitian Agus Mujiono 

(2002) dalam pembuatan yogurt kacang hijau). 

 Dilanjutkan dengan penghancuran dengan blender sehingga 

dihasilkan bubur. 

 Bubur koro yang dihasilkan kemudian disaring sehingga 

menghasilkan susu/sari koro. 

 

2. Poses Pembuatan Yogurt Sari Koro Pedang 

Pembuatan Yogurt Sari Koro Pedang terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut: 

 Mempersiapkan sari koro sebanyak 100 ml untuk tiap perlakuan 

 Pasteurisasi 

 100ml sari koro pedang dipasteurisasi pada suhu 800C, selama 15 

menit, untuk menghilangkan oksigen sehingga dapat memacu 

pertumbuhan bakteri asam laktat. Pasteurisasi juga dapat 

membunuh bakteri patogen (mesofilik) yang tidak membentuk spora. 

 Penambahan Bahan 

Sari koro pedang yang telah dipasteurisasi kemudian ditambahkan 

CMC dengan konsentrasi 0.2% (b/v), sukrosa (3.5%, 4.5%, 5.5% 

(b/v)) dan susu skim (6%, 8%, 10% (b/v)). Penambahan bahan ini 

untuk menambah total padatan, membentuk tekstur yang baik, 

membentuk cita rasa, memberi tambahan nutrisi, dan menambah 

tingkat penerimaan konsumen.   

 Penurunan suhu 

Sari koro yang telah dilakukan pasteurisasi dan penambahan bahan 

kemudian didinginkan hingga 45°C. pendinginan pada suhu tersebut 

dilakukan karena merupakan suhu pertumbuhan optimum starter 

(Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermopillus). 

 Inokulasi 

Inokulasi dilakukan dengan penambahan starter slope yogurt  merk 

Cimory 10% (v/v) yang dilakukan secara aseptis. 
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 Inkubasi/Fermentasi 

Setelah Inokulasi selesai dilanjutkan dengan inkubasi dalam 

inkubator dengan suhu 37°C selama 48 jam (lama waktu fermentasi 

ditentukan berdasarkan hasil penelitian pendahuluan untuk 

mendapatkan pH kisaran yang sesuai. 

 Pendinginan pada suhu 5°C 

Yogurt sari koro pedang disimpan dalam lemari es suhu 5°C dimana 

pendinginan dilakukan sesegera mungkin untuk memperlambat 

porses fermentasi, menghambat atau mencegah reaksi-reaksi kimia, 

proses enzimatis dan pertumbuhan mikroorganisme. 

 
 
3.5    Pengujian dan Analisis Data 
 
3.5.1 Pengujian 
 

Pengujian dan analisa dilakukan pada awal sebelum produk difermentasi 

dan di akhir setelah produk difermentasi. Pengujian awal terhadap Yogurt 

dengan masing-masing perlakuan (konsentrasi sukrosa dan skim) sebelum 

difermentasi dan juga pada produk setelah difermentasi. Pengujiannya meliputi : 

 Aktivitas antibakteri metode sumuran (Agar well)  (Lampiran 1) (Wolf dan 

Gibbon, 1996) 

 pH (Lampiran 1) (AOAC, 1990) 

 Total BAL (L. bulgaricus dan S. thermophillus) (Lampiran 1) (Lay, 1994) 

 Total gula (Lampiran 1) (AOAC, 1984) 

 
 

3.5.2 Analisis Data 

 
Hasil pengamatan dianalisa dengan analisa keragaman (ANOVA). Apabila 

terdapat beda nyata pada interaksi kedua perlakuan dilakukan uji lanjut DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) dan bila tidak terdapat interaksi namun di salah 

satu perlakuan atau keduanya terdapat beda nyata, maka dilakukan uji beda 

BNT dengan taraf nyata 5% (Yitnosumarto, 1991). Sedangkan untuk pemilihan 

perlakuan terbaik dengan metode Zeleny (Lampiran 2) (Zeleny, 1982). 
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3.6   Diagram Alir 

 
3.6.1 Diagram Alir Pembuatan Sari Koro Pedang 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9  Diagram Alir Pembuatan Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) 
(Modifikasi Agus Mujiyono, 2002). 
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Perendaman dalam air selama 48 jam (air rendaman diganti tiap 6 jam) 
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  Perebusan (T= 75± 2°C, selama 10 menit) 
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  Penyaringan dengan kain saring  

Penambahan air 1:3 

Ampas  

 

 

 

 

 

Penambahan air 1:3 
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3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Yogurt Sari Koro Pedang 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10  Diagram Alir Pembuatan Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia   
ensiformis) (Modifikasi Agus Mujiyono, 2002)

Pendinginan (T = 45°C) 

Pemanasan (T = 80°C ± 2°C, 15 menit) 

 

 

 

 

 Yogurt Sari Koro Pedang 

Inkubasi (T = 37°C, 48 jam) 

 

Sukrosa (3.5%, 4.5%, 5.5%) (b/v) 

Skim (6%, 8%, 10%)  (b/v) 

 

 

CMC 0.2% (b/v) 

  

 
Starter 10 % 

 Inokulasi 

 
Analisa :  
-Aktivitas antibakteri      
-Total BAL        
-Total gula 
-pH 

 

 

Analisa :  
-Aktivitas antibakteri      
-Total BAL        
-Total gula 
-pH 

 

 

Sari Koro Pedang 
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BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Analisa Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) 
Sebelum Fermentasi 
 

Analisa awal dilakukan setelah penambahan slope yogurt pada produk 

namun sebelum yogurt sari koro pedang dilakukan proses fermentasi. Beberapa 

parameter yang diamati pada analisa awal yaitu aktivitas antibakteri, total bakteri 

asam laktat (BAL), pH dan total gula. Hasil rerata analisa awal pada yogurt sari 

koro pedang biji putih  dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 
 

Tabel 4.7  Rerata Analisa Awal Total Bakteri Asam Laktat (BAL), Total Gula, pH, 
dan Aktivitas Antibakteri 

 

Perlakuan Total 

BAL 

(log 

cfu/ml) 

Total 

Gula 

(%) 

pH 

Aktivitas Antibakteri (cm2) 

Konsentrasi 
Sukrosa (%) 

(b/v) 

Konsentrasi 
Skim 

(%)(b/v) 

Escherichia 
coli 

Staphylococcus 
aureus 

3,5 

6   6,524   4,07 5,93 0 0 

8 6,526 4,18 5,91 0 0 

10 6,620 4,84 5,95 0 0 

4,5 

6 6,552 4,24 5,96 0 0 

8 6,467 4,62 5,99 0 0 

10 6,485 5,25 5,98 0 0 

5,5 

6 6,443 4,79 5,89 0 0 

8 6,585 5,26 5,88 0 0 

10 6,463   5,97 5,82 0 0 

 
 

Analisa total BAL awal dilakukan untuk mengetahui jumlah awal BAL 

yang terdapat dalam produk sehingga dapat diketahui peningkatan atau 

penurunannya dalam produk yogurt sari koro pedang. Berdasarkan Tabel 4.7 

dapat dilihat bahwa total BAL yang diinokulasikan ke dalam yogurt sari koro 

pedang berkisar antara 6,443 log cfu/ml hingga 6,620 log cfu/ml. Nilai total BAL 

di analisa awal ini jumlah reratanya hampir sama pada semua perlakuan, hal ini 

karena slope yang ditambahkan pada produk semua adalah sama, yaitu 10%. 

Jumlah bakteri awal ini diharapkan bisa beradaptasi pada medium sari koro 

pedang yang ditambah dengan sukrosa serta skim sesuai perlakuan, agar bakteri 

bisa berkembang biak dan menghasilkan asam-asam organik maupun hidrogen 

peroksida yang bersifat sebagai antibakteri (Yang, 2000). 



 

38 
 

Analisa total gula dilakukan untuk mengetahui total gula awal yang 

terkandung, sehingga dapat diketahui jumlah gula yang dimanfaatkan oleh BAL 

selama pertumbuhannya. Total gula yang teranalisa dalam yogurt sari koro 

pedang berasal dari sukrosa yang ditambahkan pada masing-masing perlakuan 

terhadap produk. Total gula produk setelah dilakukan penambahan sukrosa 

dengan konsentrasi berbeda berkisar antara 4,07% hingga 5,97%. Dari Tabel 4.7 

dapat dilihat bahwa semakin tinggi penambahan skim, maka total gula juga akan 

semakin bertambah. Hal ini diduga penambahan skim tersebut juga terhitung 

sebagai total gula karena pada skim yang ditambahkan mengandung laktosa 

sebesar 49-52% (Walstra and Robert, 1984). Menurut Salmien dan Wright (1998) 

sukrosa akan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat untuk dimetabolisme 

menghasilkan metabolit berupa asam laktat. Semakin tinggi penambahan 

sukrosa diharapkan semakin banyak asam laktat yang terbentuk, sehingga 

produk memiliki aktivitas antibakteri yang semakin tinggi.  

Analisa pH dilakukan untuk mengetahui pH awal pada yogurt sari koro 

pedang sebelum difermentasi, sehingga dapat diketahui penurunan pH akibat 

produksi asam laktat oleh bakteri asam laktat selama proses fermentasi 

berlangsung. Nilai pH yogurt sari koro pedang awal berkisar antara 5,88 hingga 

6,07. Dalam kisaran pH tersebut fermentasi asam laktat dapat berlangsung, hal 

ini dikarenakan bakteri asam laktat dapat tumbuh secara optimal dalam kisaran 

pH tersebut (Widodo, 2003) 

Analisa awal aktivitas antibakteri dilakukan dengan mengukur zona 

bening dari yogurt sari koro pedang sebelum difermentasi terhadap bakteri 

indikator (Escherichia coli dan Staphylococcus aureus). Staphylococcus aureus 

sensitif terhadap metabolit antibakteri yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat, 

antara lain asam laktat dan asam asetat (Doores, 1993), bakteriosin (Hoover dan 

Hurt, 1993) dan hidrogen peroksida (jenie dan Rini, 1995). Analisa aktivitas 

antibakteri awal pada produk yogurt sari koro pedang sebelum difermentasi tidak 

menghasilkan zona bening pada semua perlakuan. Hal ini terjadi karena belum 

adanya proses fermentasi sehingga produksi asam laktat juga belum ada. 

Berdasarkan pH pada analisa awal, diduga pada kisaran pH 5 bakteri patogen 

belum terhambat pertumbuhannya, karena menurut Ray (1996) bakteri patogen 

akan terhambat pertumbuhannya pH dibawah 4. 
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4.2 Analisa Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) 
Setelah Fermentasi 

 
4.2.1 Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 
Selama proses fermentasi terjadi perubahan jumlah total BAL dalam 

yogurt sari koro pedang. Total  BAL awal berkisar antara 6,443 log cfu/ml hingga 

6,620 log cfu/ml. Total BAL sesudah fermentasi berkisar antara 8,440 log cfu/ml 

hingga 9,628 log cfu/ml. Pengaruh penambahan konsentrasi sukrosa dan skim 

terhadap rerata total BAL yogurt sari koro pedang setelah difermentasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.11.  

 

 

 

Gambar 4.11 Grafik Pengaruh Konsentrasi Penambahan Sukrosa danSkim 
terhadap Rerata Total BAL Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih 
(Canavalia ensiformis) 

 
 
Gambar 4.11 menunjukkan, semakin tinggi konsentrasi sukrosa maka 

rerata total BAL akan meningkat. Hal ini disebabkan karena bakteri asam laktat 

akan mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga mengalami petumbuhan yang 

cepat. Sukrosa digunakan oleh bakteri asam laktat (BAL) sebagai sumber karbon 

untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk perkembangbiakan sel. 

Haynes (2002), menyatakan bahwa pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh 

beberapa hal antara lain nutrisi, temperatur, kelembapan, oksigen, pH dan 

substansi penghambat. Menurut Fardiaz (2003), nutrisi bagi mikroba berfungsi 

sebagai sumber energi untuk pertumbuhan membentuk sel dan biosintesis 

produk-produk metabolit. Nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba meliputi air, 

sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin dan mineral. Selain itu, sukrosa juga 

digunakan oleh mikroba untuk metabolisme. Salminen dan Wright (1998) 

menyatakan bahwa bakteri asam laktat memanfaatkan gula sebagai sumber 
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energi, pertumbuhan dan menghasilkan metabolit berupa asam laktat selama 

proses fermentasi. Jika semakin banyak sukrosa yang tersedia maka semakin 

banyak pula substrat yang tersedia untuk dirombak oleh bakteri asam laktat 

menjadi asam laktat.  

Pada Gambar 4.11 dapat dilihat juga bahwa semakin besar penambahan 

skim, jumlah total BAL juga semakin meningkat. Menurut Alyanti (2005), dalam 

penelitianya menjelaskan bahwa susu skim digunakan oleh bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus sebagai sumber energi, protein, dan 

gula laktosa yang nanti akan dirubah menjadi asam laktat. Protein yang terdapat 

dalam susu skim adalah kasein yaitu protein amfoterik yang mempunyai sifat 

asam maupun basa. Bakteri asam laktat (BAL) akan memecah protein dengan 

menghasilkan energi dalam jumlah kecil, tetapi nitrogen dari hasil pemecahan 

tersebut digunakan untuk membangun protoplasma didalam sel. Sedangkan 

laktosa yang terdapat dalam susu skim akan digunakan oleh bakteri sebagai 

sumber energi dan sumber karbon selama pertumbuhan pada saat fermentasi. 

Mula-mula laktosa dihidrolisis oleh biakan menjadi glukosa dan galaktose atau 

galaktose-6- fosfat. Selanjutnya melalui rantai glikolisis dan piruvat glukosa 

dirubah menjadi asam laktat.  

Namun, pada penambahan konsentrasi skim 10% terlihat terjadi 

penurunan jumlah total BAL. Hal ini diduga bahwa konsentrasi 10% skim tersebut 

melebihi kemampuan bakteri asam laktat untuk dapat menggunakanya sebagai 

sumber energi sehingga mempengaruhi pertumbuhan sel/bakteri itu sendiri. 

Semakin tinggi nutrisi yang diberikan belum tentu dapat memaksimalkan 

pertumbuhan bakteri asam laktat. Konsentrasi gula yang terlalu tinggi 

menyebabkan kondisi lingkungan menjadi hipertonik yaitu konsentrasi cairan 

lingkungan lebih tinggi dibandingkan di dalam sel mikroorganisme. Perbedaan 

konsentrasi tersebut menyebabkan cairan dalam sel mikroorganisme mengalir 

keluar, sehingga mengakibatkan dehidrasi dan pengkerutan sel mikroorganisme 

(Plasmolisis). Hal ini diperkuat oleh Imam dan Sergio (2010), yang menyatakan 

bahwa rerata konsumsi gula, produksi ethanol dan pertumbuhan bakteri akan 

lebih banyak pada kondisi optimum konsentrasi gula dan bakteri yang spesifik 

terhadap substrat. Data peningkatan nilai total BAL dari nilai total BAL awal dan 

nilai total BAL hasil fermentasi pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.10.  
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Tabel 4.10  Rerata Peningkatan Total BAL Yogurt Sari Koro Pedang Biji 
Putih (Canavalia ensiformis) Akibat Konsentrasi 
Penambahan Sukrosa dan Skim 

 

Perlakuan Total BAL 

Konsentrasi 
Sukrosa 
(%)(b/v) 

Konsentrasi 
Skim 

(%)(b/v) 

Sebelum 
Fermentasi 
(log cfu/ml) 

Setelah 
Fermentasi 
(log cfu/ml) 

Peningkatan 
(log cfu/ml) 

3,5 

6 6,524 8,440 1,916 

8 6,526 8,832 2,306 

10 6,620 8,674 2,054 

4,5 

6 6,552 8,587 2,026 

8 6,467 9,415 2,948 

10 6,485 9,163 2,678 

5,5 

6 6,443 8,732 2,289 

8 6,585 9,628 3,043 

10 6,463 9,346 2,883 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.10, total BAL meningkat setelah fermentasi. Jumlah 

peningkatan total BAL berkisar antara 1,916 log cfu/ml hingga 2,043 log cfu/ml. 

Pada analisa akhir setelah difermentasi ini diperoleh hasil perhitungan total BAL 

yang berkisar antara 8,440 log cfu/ml hingga 9,628 log cfu/ml. Dari pernyataan 

Salminen and Wright (1993) diduga peningkatan total BAL dikarenakan semakin 

lama fermentasi, maka bakteri asam laktat akan mempunyai kesempatan lebih 

lama untuk memanfaatkan nutrisi dalam proses metabolismenya. BAL dalam 

media akan memfermentasi atau menghidrolisis gula menjadi komponen-

komponen yang lebih sederhana seperti asam laktat, asam organik, CO2, H2O 

dan energi. Selanjutnya, energi akan digunakan untuk sintesis sehingga terjadi 

kenaikan jumlah sel (Tabel 4.10). 

Peningkatan ini juga diakibatkan oleh adanya penambahan sukrosa dan 

skim sehingga BAL akan mendapatkan nutrisi yang cukup dan BAL mengalami 

petumbuhan yang cepat. Hal ini didukung oleh Haynes (2002), yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain nutrisi, 

temperatur, kelembapan, oksigen, pH dan substansi penghambat. Sukrosa 

adalah salah satu nutrisi yang dapat digunakan oleh mikroba untuk metabolisme. 

Selain diubah menjadi senyawa organik, sukrosa juga digunakan oleh bakteri 

asam laktat (BAL) untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk 

perkembangbiakan sel. Sedangkan susu skim digunakan oleh bakteri 
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Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus sebagai sumber 

energi, protein, dan gula laktosa yang nanti akan dirubah menjadi asam laktat. 

Hasil analisa ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi sukrosa dan skim memberikan pengaruh nyata (α = 0,05) terhadap 

nilai total BAL yogurt sari koro pedang. Artinya penambahan sukrosa dan skim 

pada yogurt sari koro pedang berpengaruh secara signifikan terhadap total BAL. 

Pada interaksi antar perlakuan tidak berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai 

total BAL yogurt sari koro pedang. Artinya tidak ada interaksi antar faktor 

perlakuan. Rerata total BAL akibat konsentrasi sukrosa dapat dilihat pada Tabel 

4.8.  

 
 

Tabel 4.8 Rerata Total BAL Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) Akibat Konsentrasi Penambahan Sukrosa 

  

Konsentrasi Sukrosa 
(%)(b/v) 

Total BAL (log 
CFU/ml) 

BNT 5% 

3,5   8,649 a 

0,27337 4,5   9,055 b 

5,5   9,236 b 
Keterangan: angka yang didampingi huruf yang tidak sama pada satu kolom 

menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.8, diketahui total BAL terkecil pada yogurt dengan 

penambahan sukrosa sebanyak 3,5% dan total BAL terbesar pada perlakuan 

penambahan sukrosa sebanyak 5,5%. Terdapat perbedaan antara perlakuan 

penambahan sukrosa 3,5% dan sukrosa 4,5%. Namun tidak terjadi perbedaan 

antara penambahan 4,5% dengan 5,5% sukrosa. Adanya perbedaan antara 

penambahan 3,5% dengan 4,5% sukrosa diduga karena sukrosa yang 

ditambahkan digunakan oleh BAL sebagai nutrisi dan energi perkembangbiakan 

sel. Mikroba membutuhkan gula untuk aktivitas metabolisme dan 

perkembangbiakan sel. Sukrosa akan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat 

sebagai sumber karbon dan energi untuk pertumbuhan. Sehingga jumlah total 

BAL juga semakin meningkat seiring bertambahnya nutrisi yang diberikan. Hal ini 

didukung oleh Haynes (2002), yang menyatakan bahwa pertumbuhan bakteri 

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain nutrisi, temperatur, kelembapan, 

oksigen, pH dan substansi penghambat. Rerata peningkatan total BAL akibat 

konsentrasi skim dapat dilihat pada Tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Rerata Total BAL Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) Akibat Konsentrasi Penambahan Skim 

 

Konsentrasi Skim 
(%)(b/v) 

Total BAL (log 
CFU/ml) 

BNT 5% 

6    8,587 a 

0,27337 8    9,292 b 

10    9,061 b 
Keterangan: angka yang didampingi huruf yang tidak sama pada satu kolom 

menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.9, diketahui total BAL terkecil pada yogurt dengan 

penambahan skim sebanyak 6% dan total BAL terbesar pada perlakuan 

penambahan skim sebanyak 8%. Terdapat perbedaan antara perlakuan 

penambahan 6% dan 8%. Namun tidak terjadi perbedaan antara penambahan 

8% dengan 10% skim. Adanya perbedaan antara penambahan skim 6% dan 8% 

diduga karena skim digunakan sebagai nutrisi tambahan (sumber nitrogen) oleh 

BAL untuk perkembangbiakan sel. Alyanti (2005) dalam penelitianya 

menjelaskan, susu skim digunakan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus sebagai sumber energi, protein, dan gula laktosa 

yang nanti akan dirubah menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat (BAL) akan 

memecah protein dengan menghasilkan energi dalam jumlah kecil, tetapi 

nitrogen dari hasil pemecahan tersebut digunakan untuk membangun 

protoplasma didalam sel.  

 
 
4.2.2 pH 

 
Analisa nilai pH dilakukan sebelum proses fermentasi dan setelah proses 

fermentasi dengan tujuan untuk mengetahui besarnya penurunan nilai pH pada 

setiap perlakuan yang diberikan. Data penurunan nilai pH dari nilai pH awal dan 

nilai pH hasil fermentasi pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

Tabel 4.13 Rerata Penurunan pH Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih 
(Canvalia ensiformis) Akibat Konsentrasi Penambahan 
Sukrosa dan Skim 

 

Perlakuan Nilai pH 

Konsentrasi 
Sukrosa 
(%)(b/v) 

Konsentrasi 
Skim 

(%)(b/v) 

Sebelum 
Fermentasi 

Setelah 
Fermentasi 

Penurunan 

3,5 

6 5,930 4,170 1,760 

8 5,910 4,087 1,823 

10 5,950 4,137 1,813 

4,5 

6 5,957 4,027 1,930 

8 5,990 3,977 2,013 

10 5,980 3,983 1,997 

5,5 

6 5,890 3,987 1,903 

8 5,880 3,677 2,203 

10 5,820 3,887 1,933 

 
 
Dari Tabel 4.13 terlihat pada semua perlakuan terjadi penurunan nilai pH 

dari nilai pH awal dan nilai pH hasil fermentasi. Nilai analisa pH di akhir 

fermentasi dari semua perlakuan berkisar antara pH 3,68 hingga pH 4,17. Pada 

perlakuan dengan proporsi penggunaan sukrosa : skim (5,5% : 8%) diketahui 

merupakan nilai pH terendah, yaitu pH 3,677 dengan selisih penurunan nilai pH 

sebesar  2,203. Pada perlakuan sukrosa : skim (3,5% : 6%) merupakan nilai pH 

tertinggi dengan nilai pH 4,170 dengan selisih penurunan nilai pH sebesar  1,760. 

Penurunan pH disebabkan oleh ion H+ yang berasal dari perombakan senyawa 

asam hasil metabolisme bakteri asam laktat. Asam laktat yang dihasilkan 

sebagai produk utama akan terdisosiasi menghasilkan H+ dan CH3CHOHCOO-, 

sehingga semakin tingginya asam laktat memungkinkan tingginya ion H+ yang 

terbebaskan dalam medium. Hasil analisa ini sesuai dengan pernyataan 

Singleton (1988) yang menjelaskan bahwa penurunan pH merupakan salah satu 

akibat dari proses fermentasi yang terjadi karena adanya akumulasi asam yang 

berasal dari bakteri asam laktat. 

Pada proses fermentasi, bakteri asam laktat memanfaatkan sukrosa 

sebagai sumber karbon dan skim sebagai sumber Nitrogen yang berfungsi 

sebagai sumber nutrisi bagi bakteri asam laktat tersebut, dimana hal ini 

membuktikan bahwa proses fermentasi telah berjalan. Semakin banyak sel 

bakteri yang ada, maka sukrosa akan semakin banyak digunakan untuk 

metabolisme sel dan produksi asam juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan 
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pernyataan Oberman and Libudzisz (1998) dalam Rahmawati (2006), bahwa 

peningkatan jumlah bakteri menyebabkan peningkatan perombakan senyawa 

gula yang ada pada medium menjadi asam–asam organik.  

 
 

 

Gambar 4.12 Grafik Pengaruh Konsentrasi Penambahan Sukrosa dan Skim 
terhadap Rerata pH Minuman Fermentasi Yogurt Sari Koro 
Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) 

 
 

Dari Gambar 4.12 diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi skim yang 

diberikan maka nilai pH cenderung semakin menurun. Alyanti (2005) dalam 

penelitianya menjelaskan, susu skim digunakan oleh bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus sebagai sumber energi, protein, dan 

gula laktosa yang nanti akan dirubah menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat 

(BAL) akan memecah protein dengan menghasilkan energi dalam jumlah kecil, 

tetapi nitrogen dari hasil pemecahan tersebut digunakan untuk membangun 

protoplasma didalam sel. Sedangkan laktosa yang terdapat dalam susu skim 

akan digunakan oleh bakteri sebagai sumber energi dan sumber karbon selama 

pertumbuhan pada saat fermentasi. Mula-mula laktosa dihidrolisis oleh biakan 

menjadi glukosa dan galaktose atau galaktose-6- fosfat. Selanjutnya melalui 

rantai glikolisis dan piruvat glukosa dirubah menjadi asam laktat.  

Semakin tinggi laktosa maka jumlah asam laktat yang dihasilkan akan 

semakin tinggi juga. Penurunan nilai pH disebabkan oleh peningkatan jumlah 

asam–asam organik yang merupakan hasil metabolisme dari bakteri asam laktat 

yang ada pada yogurt sari koro pedang. Asam laktat yang dihasilkan sebagai 

produk utama akan terdisosiasi menghasilkan H+ dan CH3CHOHCOO-, sehingga 

semakin tingginya asam laktat memungkinkan tingginya ion H+ yang terbebaskan 
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dalam medium sehingga menurunkan nilai pH yogurt. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Yang (2000), bahwa fermentasi yang melibatkan bakteri 

asam laktat ditandai dengan peningkatan jumlah asam-asam organik yang 

diiringi dengan penurunan pH. Hasil penelitian Altilok (2004), juga menyatakan 

bahwa selama proses fermentasi terjadi penurunan laktosa, peningkatan jumlah 

asam laktat dan peningkatan jumlah biomassa sel.  

Namun, pada perlakuan penambahan skim 8% memiliki nilai pH yang 

lebih rendah dibanding pada penambahan skim 6% dan 10%. Hal ini berkaitan 

dengan jumlah sel bakteri. Jika rerata total BAL meningkat, maka produksi asam 

laktat juga akan meningkat sehingga pH akan semakin turun. Berdasarkan hasil 

analisa total BAL, rerata total BAL mengalami kenaikan pada konsentrasi skim 

8% dan mengalami penurunan di titik konsentrasi skim 10%. Hal ini diduga 

penambahan skim 10% tersebut merupakan proporsi yang melebihi kapasitas 

kemampuan BAL untuk tumbuh. Penambahan laktosa yang terlalu tinggi justru 

dapat menghambat pertumbuhn BAL. Hal ini dijelaskan oleh Ray (1996), bahwa 

peningkatan nutrisi pada level tertentu akan menurunkan nilai total BAL karena 

medium pertumbuhanya menjadi jenuh sehingga sel akan mengalami lisis akibat 

terlalu banyak nutrisi. Karena pertumbuhan sel terhambat, maka proses 

metabolisme bakteri asam laktat juga terhambat, sehingga gula yang 

ditambahkan sebagian besar tidak dimetabolisme. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Imam dan Sergio (2010), bahwa rerata konsumsi gula, produksi 

ethanol dan pertumbuhan bakteri akan lebih banyak pada kondisi optimum 

konsentrasi gula dan bakteri yang spesifik terhadap substrat.  

Dari Gambar 4.12 juga dapat diketahui semakin tinggi konsentrasi 

sukrosa yang diberikan, maka nilai pH dari yogurt sari koro pedang yang 

dihasilkan semakin rendah. Hal tersebut dikarenakan perlakuan penambahan 

sukrosa diduga dapat memberikan nutrisi tambahan bagi bakteri asam laktat 

untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. Pada proses fermentasi, bakteri asam 

laktat memanfaatkan sukrosa sebagai sumber karbon untuk perkembangbiakan 

sel. Sukrosa adalah salah satu nutrisi yang dapat digunakan oleh mikroba untuk 

metabolisme. Selain diubah menjadi senyawa organik, sukrosa juga digunakan 

oleh bakteri asam laktat (BAL) untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk 

perkembangbiakan sel. Dengan tersedianya nutrisi yang optimal, maka aktivitas 

bakteri asam laktat akan meningkat sehingga menyebabkan jumlah asam hasil 

metabolisme juga meningkat.  
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Hasil analisa ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi penambahan sukrosa dan skim memberikan pengaruh nyata (α = 

0,05) terhadap nilai pH yogurt sari koro pedang. Artinya penambahan sukrosa 

dan skim pada yogurt sari koro pedang  berpengaruh  secara  signifikan  

terhadap penurunan nilai pH. Pada interaksi antar perlakuan tidak berpengaruh 

nyata (α = 0,05) terhadap nilai pH yogurt sari koro pedang, artinya tidak ada 

interaksi antar faktor perlakuan. Rerata penurunan nilai pH akibat konsentrasi 

sukrosa dapat dilihat pada Tabel 4.11.  

 
 

Tabel 4.11 Rerata Nilai pH Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) Akibat Konsentrasi Penambaham Sukrosa 

 

Konsentrasi Sukrosa 
(%)(b/v) 

Nilai pH BNT 5% 

3,5 4,131 c 

0,11348 4,5 3,996 b 

5,5 3,850 a 
Keterangan: angka yang didampingi huruf yang tidak sama pada satu kolom 

menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.11, diketahui nilai pH terkecil pada yogurt dengan 

penambahan sukrosa sebanyak 5,5% dan nilai pH terbesar pada perlakuan 

penambahan sukrosa sebanyak 3,5%. Peningkatan konsentrasi sukrosa 

memberikan pengaruh terhadap penurunan nilai pH. Nilai pH akan semakin 

menurun seiring dengan makin tingginya konsentrasi sukrosa yang ditambahkan. 

Hal ini diduga karena sukrosa yang ditambahkan digunakan oleh BAL untuk 

sumber nutrisi yang kemudian dirombak menjadi asam-asam organik. Asam 

laktat sebagai hasil metabolit utama akan terdisosiasi menghasilkan H+ dan 

CH3CHCOO- yang terakumulasi dalam medium. Menurut Anafia (1997), 

keberadaan ion H+ sangat mempengaruhi nilai pH, dimana semakin banyak 

asam laktat yang dihasilkan dari fermentasi maka ion H+ meningkat dan terukur 

dalam pengukuran pH. Sesuai dengan pernyataan Singleton (1988) yang 

menjelaskan bahwa penurunan pH merupakan salah satu akibat dari proses 

fermentasi yang terjadi karena adanya akumulasi asam yang berasal dari bakteri 

asam laktat. Rerata penurunan nilai pH akibat konsentrasi skim dapat dilihat 

pada Tabel 4.12. 
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Tabel 4.12 Rerata nilai pH Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) Akibat Konsentrasi Penambahan Skim 

 

Konsentrasi Skim 
(%)(b/v) 

Nilai pH BNT 5% 

6 4,061 b 

0,11348 8 3,913 a 

10   4,002 ab 
Keterangan: angka yang didampingi huruf yang tidak sama pada satu kolom 

menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 
 

 
Berdasarkan Tabel 4.12, diketahui nilai pH terkecil pada yogurt dengan 

penambahan skim sebanyak 8% dan nilai pH terbesar pada perlakuan 

penambahan skim sebanyak 6%. Menurut Alyanti (2005), dalam penelitianya 

menjelaskan bahwa susu skim digunakan oleh bakteri Lactobacillus bulgaricus 

dan Streptococcus thermophillus sebagai sumber energi, protein, dan gula 

laktosa yang nanti akan dirubah menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat (BAL) 

akan memecah protein dengan menghasilkan energi dalam jumlah kecil, tetapi 

nitrogen dari hasil pemecahan tersebut digunakan untuk membangun 

protoplasma didalam sel. Sedangkan laktosa yang terdapat dalam susu skim 

akan digunakan oleh bakteri sebagai sumber energi dan sumber karbon selama 

pertumbuhan pada saat fermentasi. Semakin banyak laktosa yang ditambahkan 

maka pertumbuhan sel akan meningkat sehingga lebih banyak asam yang 

dihasilkan selama fermentasi dan akan meningkatkan keasaman medium. 

Tingkat keasaman medium yang semakin tinggi ini terukur dengan nilai pH yang 

semakin rendah. Namun penambahan laktosa yang terlalu tinggi justru dapat 

menghambat pertumbuhan BAL. Hal ini dijelaskan oleh Ray (1996), bahwa 

peningkatan nutrisi pada level tertentu akan menurunkan nilai total BAL karena 

medium pertumbuhanya menjadi jenuh sehingga sel akan mengalami lisis akibat 

terlalu banyak nutrisi. 

 
 

4.2.3 Total Gula 

  
Sukrosa merupakan salah satu gula sederhana yang digunakan sebagai 

substrat oleh bakteri untuk pertumbuhannya dalam memfermentasi produk yogurt 

sari koro pedang. Namun, tidak semua sukrosa yang tersedia di dalam substrat 

dimanfaatkan seluruhnya oleh bakteri asam laktat yang ada. Sukrosa yang masih 

tersisa di dalam produk yogurt sari koro pedang dapat diukur dengan analisa 
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total gula. Anthrone bereaksi secara spesifik dengan gula dalam asam sulfat 

pekat menghasilkan warna biru kehijauan (Apriyantono dkk., 1989). Nilai total 

gula dari hasil fermentasi yogurt sari koro pedang pada tiap perlakuan tersaji 

dalam Gambar 4.13.  

 
 

 

Gambar 4.13     Grafik Pengaruh Konsentrasi Penambahan Sukrosa dan Skim 
terhadap Rerata Total Gula dari Produk Yogurt  Sari Koro 
Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) 

 
 
Pada Gambar 4.13 menunjukkan bahwa nilai total gula cenderung 

meningkat akibat penambahan sukrosa. Namun, dapat dilihat pada Gambar 4.13 

pada titik 8% penambahan skim terjadi penurunan total gula yang lebih rendah 

dibanding pada titik 6% dan 10% skim. Hal ini diduga pada titik penambahan 

skim sebesar 8% tersebut bakteri asam laktat (BAL) mampu bekerja optimal 

merombak substrat gula menjadi asam-asam organik hasil fermentasi. Menurut 

Fardiaz (2003), nutrisi bagi mikroba berfungsi sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhan membentuk sel dan biosintesis produk-produk metabolit. Sukrosa 

akan dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat sebagai nutrisi (sumber karbon) dan 

energi untuk pertumbuhan yang selanjutnya akan dirombak menjadi asam laktat, 

asam organik dan bentuk metabolit yang lain. Jika semakin banyak sukrosa yang 

tersedia maka semakin banyak pula substrat yang tersedia untuk dirombak oleh 

bakteri asam laktat menjadi asam laktat.  

Selain itu, Nilai total gula pada konsentrasi penambahan skim 8% yang 

lebih rendah dibanding 10% skim diduga karena berhubungan dengan jumlah 

BAL yang ada pada yogurt. Semakin banyak sel bakteri yang ada, maka sukrosa 

akan semakin banyak digunakan untuk metabolisme sel. Semakin tinggi nilai 

total BAL, maka semakin besar penurunan total gula. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pernyataan Oberman and Libudzisz (1998) dalam Rahmawati (2006), 
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yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah bakteri menyebabkan peningkatan 

perombakan senyawa gula yang ada pada medium menjadi asam–asam organik. 

Berdasarkan hasil analisa total BAL (Gambar 4.11) dapat dilihat jumlah total BAL 

tertinggi terdapat pada konsentrasi skim 8%. Oleh karena itu nilai total gula 

yogurt pada konsentrasi 8% lebih rendah dibanding 10% dan 6% skim.  

Hasil analisa ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi penambahan sukrosa dan skim memberikan pengaruh yang nyata (α 

= 0,05) terhadap nilai  total gula yogurt sari koro pedang. Artinya penambahan 

sukrosa dan skim pada yogurt sari koro pedang berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai total gula produk. Pada interaksi antar perlakuan tidak 

berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap nilai total gula yogurt sari koro pedang, 

artinya tidak ada interaksi antar faktor perlakuan. Rerata total gula akibat 

konsentrasi Sukrosa dapat dilihat pada Tabel 4.14.   

 
 
Tabel 4.14 Rerata Total Gula Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 

ensiformis) Akibat Konsentrasi Penambahan Sukrosa 
 

Konsentrasi Sukrosa 
(%)(b/v) 

Total Gula 
(%) 

BNT 5% 

3,5 3,742 a 

0,48176 4,5 4,034 a 

5,5 4,714 b 
Keterangan: angka yang didampingi huruf yang tidak sama pada satu kolom 

menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.14, diketahui total gula terkecil pada yogurt dengan 

penambahan sukrosa sebanyak 3,5% dan total gula terbesar pada perlakuan 

penambahan sukrosa sebanyak 5,5%. Peningkatan konsentrasi sukrosa 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan total gula. Hal ini menunjukkan 

bahwa sukrosa yang ditambahkan terhitung sebagai total gula sehingga semakin 

tinggi sukrosa yang ditambahkan maka total gula juga akan semakin tinggi. 

Rerata penurunan total gula akibat konsentrasi skim dapat dilihat pada Tabel 

4.15. 
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Tabel 4.15 Rerata Total Gula Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensifomis) Akibat Konsentrasi Penambahan Skim 

 

Konsentrasi Skim 
(%)(b/v) 

Total Gula 
(%) 

BNT 5% 

6 3,839 a  
0,48176 8 3,516 a 

10 5,137 b 
Keterangan: angka yang didampingi huruf yang tidak sama pada satu kolom 

menunjukkan berbeda nyata (α = 0,05) 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.15, diketahui total gula terkecil pada yogurt dengan 

penambahan skim sebanyak 6% dan total gula terbesar pada perlakuan 

penambahan skim sebanyak 10%. Total gula akan semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya konsentrasi skim. Peningkatan konsentrasi skim 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan total gula. Terjadinya kenaikan total 

gula diduga karena di dalam skim terdapat gula laktosa yang terhitung sebagai 

total gula pada produk. Walstra and Robert (1984).menyebutkan di dalam susu 

skim terdapat kandungan laktosa sebesar 49-52%.  

Data penurunan nilai total gula dari nilai total gula awal dan nilai total gula 

hasil fermentasi pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4.16. Semakin 

lama waktu fermentasi, gula yang digunakan oleh mikroba juga semakin banyak. 

Hal ini didukung oleh Salmien dan Wright (1998), yang menyatakan bahwa 

perlakuan lama fermentasi berpengaruh terhadap persentase total gula yang 

dihasilkan selama fermentasi. Lama fermentasi akan mempengaruhi seberapa 

banyak gula diubah menjadi asam laktat sebagai hasil metabolit dari bakteri 

asam laktat. Bakteri asam laktat memanfaatkan gula sebagai sumber energi, 

pertumbuhan dan menghasilkan metabolit berupa asam laktat selama proses 

fermentasi.  
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Tabel 4.16  Rerata Penurunan Total Gula Yogurt Sari Koro Pedang Biji 
Putih (Canavalia ensiformis) Akibat Konsentrasi 
Penambahan Sukrosa dan Skim 

 

Perlakuan Nilai Total Gula (%) 

Konsentrasi 
Sukrosa 
(%)(b/v) 

Konsentrasi 
Skim 

(%)(b/v) 

Sebelum 
Fermentasi 

Setelah 
Fermentasi 

Penurunan 

3,5 

6 4,07 3,48 0,59 

8 4,18 2,97 1,21 

10 4,84 4,78 0,06 

4,5 

6 4,24 3,74 0,5 

8 4,62 3,35 1,27 

10 5,25 5,01 0,24 

5,5 

6 4,79 4,3 0,49 

8 5,26 4,22 1,04 

10 5,97 5,62 0,35 

 
 
 
4.2.4 Aktivitas Antibakteri 

 
Metode pengujian aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode 

sumuran atau agar well. Pengujian aktivitas antibakteri bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan daya hambat yogurt sari koro pedang terhadap bakteri 

patogen. Aktivitas antibakteri tersebut diujikan terhadap dua jenis bakteri yaitu 

Staphylococcus aureus yang mewakili bakteri patogen Gram positif dan 

Escherichia coli yang mewakili bakteri patogen Gram negatif. Pengamatan 

dilakukan dengan mengukur diameter zona bening yang terbentuk di sekeliling 

sumuran setelah diinkubasi selama 24 jam. Semakin besar zona bening yang 

dihasilkan maka semakin tinggi daya hambat atau aktivitas antibakteri. 

 
 
4.2.4.1 Aktivitas Antibakteri terhadap Escherichia coli 

 
Hasil pengujian aktivitas antibakteri dengan mengukur zona bening dari 

yogurt sari koro pedang setelah difermentasi terhadap bakteri Escherichia coli 

disajikan pada Gambar 4.14. Gambar 4.14 menunjukkan zona bening tertinggi 

terdapat pada konsentrasi sukrosa 5,5% dan skim 8% yakni dengan luas daerah 

zona bening 3,247 cm2. Sedangkan luas daerah zona bening terendah terdapat 

pada konsentrasi sukrosa 3,5% dan skim 6% yakni dengan luas daerah zona 

bening 2,562 cm2. Berdasarkan Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa semakin tinggi 
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konsentrasi sukrosa dan konsentrasi skim maka akan semakin besar luas zona 

bening yang terbentuk. Zona bening yang terbentuk dipengaruhi oleh bakteri 

asam laktat yang memproduksi asam laktat, asam-asam organik lain, hidrogen 

peroksida, dan diasetil serta senyawa-senyawa lain yang bersifat antimikroba 

(Yang, 2000).  

 
 

 

Gambar 4.14 Grafik Aktivitas Antibakteri Produk Yogurt Sari Koro Pedang Biji 
Putih (Canavalia ensiformis) dengan Berbagai Perlakuan 
terhadap Bakteri Escherichia coli  

 
 
Zona bening yang terbentuk berhubungan dengan jumlah total BAL dan 

pH pada masing-masing perlakuan produk. Jika semakin tinggi total BAL dan 

semakin rendah pH, maka akan semakin besar luas zona bening. Hal ini karena 

metabolit yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Berdasarkan hasil analisa 

total BAL (Tabel 4.7), nilai total BAL mengalami peningkatan, artinya semakin 

banyak jumlah mikroba yang berkembangbiak, produksi asam laktat juga 

meningkat. Asam laktat yang dihasilkan oleh BAL akan diekskresikan keluar sel 

sehingga terakumulasi dalam cairan fermentasi (Astawan, 2007). Rahman 

(1992), menambahkan asam laktat yang terbentuk akan menyebabkan 

penurunan nilai pH. Asam laktat yang dihasilkan sebagai produk utama akan 

terdisosiasi menghasilkan H+ dan CH3CHOHCOO-, sehingga semakin tingginya 

asam laktat memungkinkan tingginya ion H+ yang terbebaskan dalam medium.  

Mekanisme asam laktat sebagai senyawa antibakteri yogurt sari koro 

pedang terhadap bakteri Gram negatif (Escherichia coli) berhubungan dengan 

lapisan lemak bilipid yang terdapat pada membran luarnya. Asam laktat yang 

tidak terdisosiasi dapat melalui lipid bilayer bakteri serta melepaskan proton 

dalam sitoplasma dan hal ini menyebabkan sitoplasma menjadi  asam (Naidu, 
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2000). Sel akan berusaha mempertahankan pH internalnya dengan menetralkan 

(mengeluarkan) proton-proton yang masuk, sehingga energi sel akan habis untuk 

usaha ini dan energi untuk pertumbuhan berkurang. Jika konsentrasi  asam 

ekstraseluler cukup tinggi energi sel tidak akan cukup untuk mengeluarkan 

semua proton dari dalam sel, sehingga pH sitoplasma akan terus menurun. 

Akibatnya, sel tidak lagi dapat terus bertahan hidup (Adam dan Moss, 2000). 

Asam laktat juga berdisosiasi dan melepaskan proton-proton bebas sehingga 

menurunkan pH larutan. Peningkatan jumlah proton menyebabkan enzim 

terdenaturasi dan permeabilitas membran sel berubah, sehingga metabolit sel 

terganggu dan bakteri perlahan-lahan mati (Naidu, 2000). 

Selain itu, asam laktat mampu melemahkan permeabilitas bakteri Gram 

negatif dengan merusak membran luar bakteri Gram negatif. Asam laktat 

merupakan molekul yang larut dalam air sehingga mampu menembus ke dalam 

periplasma bakteri Gram negatif melalui protein porin pada membran luarnya. 

Pelindung dari permeabilitas membran luar berupa lapisan lipopolisakarida yang 

terletak pada permukaan membran dirusak oleh asam laktat sehingga substrat 

antimikroba yang lain yaitu diasetil, bakteriosin, hidrogen peroksida dan 

laktoperoksidase sistem dapat berpenetrasi ke dalam membran sitoplasma 

(Alokomi et al., 2000).  

Data peningkatan zona bening dari luas zona bening awal sebelum 

fermentasi dengan luas zona bening akhir setelah difermentasi pada tiap 

perlakuan terhadap bakteri indikator Escherichia coli dapat dilihat pada Tabel 

4.17. Tabel 4.17 menunjukkan bahwa rerata luas zona bening mengalami 

peningkatan setelah fermentasi. Jumlah peningkatan luas zona bening berkisar 

antara 2,562 cm2 hingga 3,247 cm2. Aktivitas antibakteri yogurt yang belum 

terlihat saat sebelum penyimpanan/sebelum fermentasi (Tabel 4.17) disebabkan 

karena belum ada proses fermentasi. Konsentrasi atau intensitas zat antibakteri 

mempengaruhi penghambatan mikroorganisme oleh bahan atau proses 

antibakteri. Sel-sel bakteri patogen akan terbunuh lebih cepat jika konsentrasi zat 

metabolit tersebut lebih tinggi (tentunya sampai batas tertentu) (Pelezar dan 

Chan, 1988). Menurut Ray (1996) bakteri patogen akan terhambat 

pertumbuhannya dibawah pH 4. 
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Tabel 4.17 Rerata Peningkatan Luas Zona Bening Yogurt Sari Koro 
Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) Akibat Konsentrasi 
Penambahan Sukrosa dan Skim terhadap Bakteri Indikator 
Escherichia coli 

 

Perlakuan Luas Zona Bening (cm2) 

Konsentrasi 
Sukrosa 
(%)(b/v) 

Konsentrasi 
Skim 

(%)(b/v) 

Sebelum 
Fermentasi 

Setelah 
Fermentasi 

3,5 

6 0 2,562 

8 0 3,014 

10 0 3,018 

4,5 

6 0 2,779 

8 0 3,143 

10 0 3,109 

5,5 

6 0 2,870 

8 0 3,247 

10 0 3,178 

 
 
Hasil analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi sukrosa dan skim memberikan pengaruh tidak nyata (α = 0,05) 

terhadap peningkatan luas zona bening dari yogurt sari koro pedang terhadap 

bakteri indikator Escherichia coli. Artinya penambahan sukrosa dan skim pada 

yogurt sari koro pedang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan luas zona bening dengan bakteri indikator Escherichia coli. Pada 

interaksi perlakuan juga memberikan pengaruh tidak nyata (α = 0,05) terhadap 

peningkatan luas zona bening dengan bakteri indikator  Escherichia coli. Artinya 

tidak ada interaksi antar faktor perlakuan. Tidak adanya perbedaan nyata antar 

faktor terhadap aktivitas antibakteri ini diduga karena dengan range masing-

masing faktor tersebut belum mampu memberikan pengaruh terhadap aktivitas 

antibakteri yogurt. sehingga dibutuhkan range yang lebih jauh agar berpengaruh 

nyata terhadap aktivitas antibakterinya.    

 
 

4.2.4.2 Aktivitas Antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

 
Hasil pengujian aktivitas antibakteri dengan mengukur zona bening dari 

yogurt sari koro pedang setelah difermentasi terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus disajikan pada Gambar 4.15. Gambar 4.15 menunjukkan bahwa zona 

bening tertinggi terdapat pada konsentrasi sukrosa 5,5% dan konsentrasi skim 
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8% yakni dengan luas daerah zona bening 3,096 cm2. Sedangkan luas daerah 

zona bening terendah terdapat pada konsentrasi sukrosa 3,5% dan konsentrasi 

skim 6% yakni dengan luas daerah zona bening 2,232 cm2. Selain itu dari 

Gambar 4.15 dapat dilihat bahwa jika semakin tinggi konsentrasi sukrosa dan 

konsentrasi skim, maka akan semakin besar luas zona bening yang terbentuk. 

Zona bening yang terbentuk dipengaruhi oleh bakteri asam laktat yang 

memproduksi asam laktat, asam-asam organik lain, hidrogen peroksida, dan 

diasetil serta senyawa-senyawa lain yang bersifat antimikroba (Yang, 2000).  

 

 

 

Gambar 4.15  Grafik Aktivitas Antibakteri Produk Yogurt Sari Koro Pedang Biji 
Putih (Canavalia ensiformis) dengan Berbagai Perlakuan 
terhadap Bakteri Staphylococcus aureus  

 
 
Zona bening yang terbentuk berhubungan dengan jumlah total BAL dan 

pH pada masing-masing perlakuan produk. Jika semakin tinggi total BAL dan 

semakin rendah pH, maka akan semakin besar luas zona bening. Hal ini karena 

metabolit yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Berdasarkan hasil analisa 

total BAL (Tabel 4.7), nilai total BAL mengalami peningkatan, artinya semakin 

banyak jumlah mikroba yang berkembangbiak, produksi asam laktat juga 

meningkat. Asam laktat yang dihasilkan oleh BAL akan diekresikan keluar sel 

sehingga terakumulasi dalam cairan fermentasi (Astawan, 2007). Rahman 

(1992), menambahkan asam laktat yang terbentuk akan menyebabkan 

penurunan nilai pH. Asam laktat yang dihasilkan sebagai produk utama akan 

terdisosiasi menghasilkan H+ dan CH3CHOHCOO-, sehingga semakin tingginya 

asam laktat memungkinkan tingginya ion H+ yang terbebaskan dalam medium.  

Menurut Defigueredo and Splittoesser (1976) dalam Sitepu (2011), 

setidaknya pada pH 4,5 bisa menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. 
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Naidu (2000) menyatakan bahwa efektivitas antibakteri dari asam laktat 

meningkat bersamaan dengan penurunan pH. Asam laktat yang tak terdisosiasi 

bebas menembus membran sel dan kemudian masuk ke dalam sitoplasma 

bersuasana pH tinggi. Pada kondisi pH tinggi (dalam sitoplasma), asam laktat 

terdisosiasi sehingga menghasilkan proton yang cenderung menurunkan pH 

sitoplasma. Sel akan berusaha mempertahankan pH internalnya dengan cara 

menetralkan atau memaksa keluar proton. Usaha ini akan memperlambat 

pertumbuhan bakteri karena energi pertumbuhan digunakan untuk mengeluarkan 

proton. Jika pH eksternal rendah dan konsentrasi asam ekstraseluler tinggi maka 

beban dari sel akan menjadi besar dan pH sitoplasma akan menjadi turun. Hal ini 

tidak mungkin bisa dilalui pada kondisi pertumbuhan dan jika terjadi maka sel 

akan mati. 

Data peningkatan zona bening dari luas zona bening awal sebelum 

fermentasi dengan luas zona bening akhir setelah difermentasi pada tiap 

perlakuan terhadap bakteri indikator Staphylococcus aureus dapat dilihat pada 

Tabel 4.18. Tabel 4.18 menunjukkan bahwa rerata luas zona bening mengalami 

peningkatan setelah fermentasi. Jumlah peningkatan luas zona bening berkisar 

antara 2,232 cm2 hingga 3,291 cm2. Aktivitas antibakteri yogurt yang belum 

terlihat saat sebelum proses fermentasi (Tabel 4.18) disebabkan karena belum 

ada proses fermentasi. Konsentrasi atau intensitas zat antibakteri mempengaruhi 

penghambatan mikroorganisme oleh bahan atau proses antibakteri. Sel-sel 

bakteri akan terbunuh lebih cepat jika konsentrasi zat metabolit tersebut lebih 

tinggi (tentunya sampai batas tertentu) (Pelezar dan Chan, 1988). Menurut Ray 

(1996) bakteri patogen akan terhambat pertumbuhannya dibawah pH 4. 
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Tabel 4.18 Rerata Peningkatan Luas Zona Bening Yogurt Sari Koro 
Pedang Biji Putih (Canavalia ensiformis) Akibat  Konsentrasi 
Penambahan Sukrosa dan Skim terhadap Bakteri Indikator 
Staphylococcus aureus 

 

Perlakuan Luas Zona Bening (cm2) 

Konsentrasi 
Sukrosa 
(%)(b/v) 

Konsentrasi 
Skim 

(%)(b/v) 

Sebelum 
Fermentasi 

Setelah 
Fermentasi 

3,5 

6 0 2,232 

8 0 2,897 

10 0 2,966 

4,5 

6 0 2,245 

8 0 2,989 

10 0 2,931 

5,5 

6 0 2,432 

8 0 3,096 

10 0 3,069 

 
 
Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan 

konsentrasi sukrosa dan skim memberikan pengaruh tidak nyata (α = 0,05) 

terhadap peningkatan luas zona bening dari yogurt sari koro pedang terhadap 

bakteri indikator Staphylococcus aureus. Artinya penambahan sukrosa dan skim 

pada yogurt sari koro pedang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

peningkatan luas zona bening dengan bakteri indikator Staphylococcus aureus. 

Pada interaksi perlakuan juga memberikan pengaruh tidak nyata (α = 0,05) 

terhadap peningkatan luas zona bening dari yogurt sari koro pedang terhadap 

bakteri indikator Staphylococcus aureus. Artinya tidak ada interaksi antar faktor 

perlakuan. Tidak adanya perbedaan nyata antar faktor terhadap aktivitas 

antibakteri ini diduga karena dengan range masing-masing faktor tersebut belum 

mampu memberikan pengaruh terhadap aktivitas antibakteri yogurt. Sehingga 

dibutuhkan range yang lebih jauh agar berpengaruh nyata terhadap aktivitas 

antibakterinya.    

Perbandingan daya tahan Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

terhadap yogurt sari koro pedang disajikan pada Tabel 4.19. Tabel 4.19 

menunjukkan bahwa penghambatan senyawa antibakteri lebih tinggi pada bakteri 

indikator Escherichia coli dibandingkan dengan bakteri indikator Staphylococcus 

aureus. Sehingga Staphylococcus aureus lebih tahan terhadap senyawa 

antibakteri dari yogurt sari koro pedang dari pada Escherichia coli. Diduga 
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perbedaan tingkat penghambatan disebabkan oleh ketahanan suatu bakteri 

patogen terhadap senyawa-senyawa antibakteri yang diproduksi oleh bakteri 

asam laktat di dalam yogurt sari koro pedang.  

 
 

Tabel 4.19 Rerata Ketahanan Escherichia coli dan Staphylococcus 
aureus terhadap Yogurt Sari Koro Pedanng Biji Putih 
(Canavalia ensiformis) 

 

Perlakuan Zona Bening Aktivitas Antibakteri (cm2) 

Konsentrasi 
Sukrosa 
(%)(b/v) 

Konsentrasi 
Skim 

(%)(b/v) 
Escherichia coli 

Staphylococcus 
aureus 

3,5 

6 2,562 2,232 

8 3,014 2,897 

10 3,018 2,966 

4,5 

6 2,779 2,245 

8 3,143 2,989 

10 3,109 2,931 

5,5 

6 2,870 2,432 

8 3,247 3,096 

10 3,177 3,069 

 
 

Berdasar Tabel 4.19, dari berbagai variasi konsentrasi perlakuan produk, 

dapat dikatakan bahwa produk tergolong memiliki aktivitas yang kuat terhadap 

bakteri patogen Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Hal ini karena nilai 

diameter zona hambat yang didapat berkisar antara 16,8 sampai 20,3 mm 

dengan luas yang zona bening yang dihasilkan 2,232 cm2 sampai 3,247 cm2. Hal 

ini diperkuat oleh pernyataan Elganjar (2001) dalam Maratus S (2009), bahwa 

kekuatan antibakteri digolongkan menjadi 3 yaitu: aktivitas kuat jika 

menghasilkan diameter zona hambat lebih dari 8 mm, aktivitas sedang jika 

menghasilkan diameter zona hambat 7-8 mm, dan aktivitas lemah jika memiliki 

diameter zona hambat kurang dari 7 mm. 

Escherichia coli termasuk dalam golongan bakteri Gram negatif. Menurut 

Ray (2003), bakteri Gram negatif sensitif terhadap tingkat keasaman yang 

rendah dibandingkan bakteri gram positif. Tortora et al. (2001) dalam Sitepu 

(2011), menjelaskan bahwa selain lapisan peptidoglikan, dinding sel bakteri 

Gram negatif juga memiliki lapisan lagi diluar lapisan peptidoglikan yang tidak 

dimiliki oleh bakteri Gram positif yang disebut membran luar. Membran luar 
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adalah suatu lapisan bilipid yang mengandung fosfolipid, protein, dan 

lipopolisakarida. Asam laktat juga bersifat lipofilik sehingga akan lebih mudah 

masuk ke dalam sel bakteri Gram negatif dibandingkan dengan Gram positif, 

karena dinding sel bakteri Gram negatif memiliki kandungan lemak yang lebih 

tinggi dibanding dinding sel bakteri Gram positif. Selain itu, Staphylococcus 

aureus memiliki aktivitas proteolitik yang bervariasi walaupun katalase dihasilkan 

secara tetap. dan hidrogen peroksida dapat dihambat oleh enzim katalase (Cords 

dan Dychadala, 1983). Kemampuan Staphylococcus aureus menghambat 

substrat antibakteri tersebut yang mengakibatkan zona hambat menjadi rendah. 

Hal ini diduga sebagai penyebab aktivitas antibakteri pada bakteri Gram negatif 

(Escherichia coli) lebih tinggi dari pada bakteri Gram positif (Staphylococcus 

aureus).  

 
 

4.3 Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 
 Perlakuan terbaik ditentukan dengan metode Zeleny, dimana 

parameternya meliputi parameter kimia dan mikrobiologi. Diketahui bahwa 

perlakuan pemberian senyawa sukrosa 4,5% dan skim 8% sebagai substrat pada 

yogurt sari koro pedang merupakan proporsi terbaik dalam menghasilkan 

komposisi yogurt sari koro pedang yang terbaik. Komposisi kimia dan 

mikrobiologi pada yogurt sari koro pedang dengan penambahan senyawa 

sukrosa 4,5% dan skim 8% yaitu: total BAL sebesar 9,415 log cfu/ml; pH 3,98; 

total gula 3,35%; luas zona aktivitas antibakteri terhadap bakteri indikator 

Escherichia coli sebesar 3,143 cm2; dan luas zona aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri indikator Staphylococcus aureus sebesar 2,989 cm2. Analisa dan data 

secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 8.  
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BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada perlakuan pemberian tiga 

konsentrasi sukrosa berbeda (3,5%, 4,5%, dan 5,5%) secara kimiawi 

berpengaruh nyata (α=5%) terhadap total BAL, total gula dan nilai pH. Pemberian 

tiga konsentrasi skim yang berbeda (6%, 8%, dan 10%) secara kimiawi 

berpengaruh nyata (α=5%) terhadap total BAL, total gula dan nilai pH. Pemberian 

tiga konsentrasi sukrosa dan tiga konsentrasi skim yang berbeda tidak 

berpengaruh nyata terhadap aktivitas antibakteri. 

Kombinasi perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik dari fermentasi 

yogurt sari koro pedang adalah proporsi 4,5% senyawa sukrosa dan 8% skim 

(T2A2) yang menghasilkan komposisi total BAL sebesar 9,415 log cfu/ml; pH 

3,98; total gula 3,35%; luas zona aktivitas antibakteri terhadap bakteri indikator 

Escherichia coli sebesar 3,143 cm2; dan luas zona aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri indikator Staphylococcus aureus sebesar 2,989 cm2 pada produk akhir 

fermentasi yogurt sari koro pedang. 

 
 
5.2 Saran 

Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai analisa total asam untuk 

mengetahui jumlah asam yang diproduksi sehingga akan memaksimalkan 

pembahasan mengenai aktivitas antibakteri terhadap bakteri patogen 

(Escherichia coli dan Staphylococcus aureus) oleh asam laktat yogurt sari koro 

pedang. Selain itu, perlu adanya analisa organoleptik untuk daya terima 

konsumen terhadap kualitas produk yogurt sari koro pedang dan kandungan 

HCN di dalamnya untuk memastikan yogurt telah aman untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat kedepannya.  
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LAMPIRAN 

 
Lampiran 1. Prosedur Analisa 

A. Analisa Kimia  

1. Total BAL (Lay, 1994) 

a. Sampel diambil 1 ml, dimasukkan dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml 

aquades steril (pengenceran 10-1) 

b. Diambil 1 ml larutan dari pengenceran 10-1, dimasukkan dalam tabung 

reaksi yang berisi 9 ml aquades steril (pengenceran 10-2), begitu 

seterusnya sampai pengenceran 10-8 

c. Diambil 1 ml dari masing-masing pengenceran 10-6, 10-7 dan 10-8 dituang 

dalam cawan petri steril, lalu dituangi media MRSA steril (hangat) sampai 

dasar cawan tertutup media. Tiap media pengenceran dibuat duplo 

d. Setelah media memadat, diinkubasi suhu 37 oC selama 48 jam 

e. Catat pertumbuhan koloni pada setiap cawan yang mengandung koloni 

f. Hitung angka TPC dalam 1 ml dengan mengalikan jumlah koloni rata-rata 

dengan faktor pengenceran yang digunakan dengan satuan colony forming 

unit/ml atau koloni/ml 

Untuk melaporkan hasil analisis mikrobiologi dengan cara hitungan 

cawan digunakan sebagai standard yang disebut standard plate count, yaitu: 

a. Cawan yang dipilih dan dihitung adalah yang mengandung jumlah koloni 

antara 30-300 

b. Beberapa koloni yang bergabung menjadi satu merupakan kumpulan koloni 

yang besar dimana jumlah koloninya dihitung sebagai satu koloni 

c. Satu deretan rantai koloni terlihat sebagai satu garis tebal dihitung sebagai 

satu koloni. 

Perhitungan: 

Faktor Pengenceran (FP) = P.awal x P. selanjutnya x jumlah yang tumbuh 

Jumlah koloni per ml = Jumlah koloni x 
1

faktor  pengenceran
 

 

2. Pengukuran pH dengan pH meter (AOAC, 1990) 

 
a. Sampel yang telah dihomogenkan diambil kurang lebih 30 ml dan 

ditempatkan pada beaker glass 50 ml 
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b. pH meter dikalibrasi dengan menggunakan buffer pH 4 dan pH 7, lalu 

dibersihkan dengan aquades 

c. Dilakukan pengukuran pH sampel 

d. Setiap kali akan mengukur pH sampel yang lain, sebelumnya probe 

dibersihkan dengan aquades terlebih dahulu 

 
 
3. Pengukuran Total Gula (AOAC, 1984) 

 
Pereaksi: 

a. Anthrone 1% dalam H2SO4 pekat 

b. Larutan glukosa standar 0,2 mg/ml larutan glukosa dalam 100 ml aquades. 

Ambil 10 ml encerkan menjadi 100 ml (1 ml = 0,2 mg glukosa) 

Penentuan kurva standar: 

a. Pipet ke dalam tabung reaksi larutan blanko 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 ml larutan 

glukosa standar. Tambahkan aquades sampai total volume masing-masing 

tabung reaksi 1 ml 

b. Tambahkan dengan cepat 5 ml pereaksi anthrone ke dalam masing-masing 

tabung reaksi 

c. Tutup tabung reaksi dan dikocok 

d. Panaskan dengan air mendidih selama 12 menit 

e. Dinginkan dengan cepat menggunakan air mengalir 

f. Pindahkan ke dalam kuvet dan baca absorbansinya dengan panjang 

gelombang (λ) 630 nm 

g. Buat kurva hubungan antara absorbansi (sumbu y) dengan glukosa (sumbu x) 

Persiapan sampel: 

a. 5 gram sampel dimasukkan dalam labu ukur 100 ml 

b. Ditambahkan aquades sampai tanda batas dan dihomogenkan 

c. Dituang ke dalam erlenmeyer 250 ml dan ditambahkan 1 gram CaCO3, diaduk 

dan ditutup plastik 

d. Dipanaskan pada suhu 100oC selama 30 menit dan didinginkan 

e. Disaring dengan kertas saring 

f. Jika masih ada endapan, maka sampel perlu disaring kembali dengan 

menambahkan Pb-asetat sebanyak 2 ml kemudian ditambahkan 1 gram Na-

oksalat untuk mengendapkan Pb 

g. Diambil 1 ml filtrat dalam labu ukur (pengenceran sesuai pembacaan) 
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y = 0,974x + 0,031
R² = 0,993

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,5 1 1,5

A
b

so
rb

an
si

Konsentrasi (mg/100mL)

Penentuan total gula: 

a. Ambil setiap 1 ml larutan dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 

5 ml anthrone (0,05 gram dalam 50 ml H2SO4 pekat). Untuk sampel yang 

terlalu pekat harus diencerkan dulu dengan cara 1 ml sampel diencerkan 

dalam 9 ml aquades 

b. Tutup dengan plastik, dihomogenkan, dan dipanaskan pada suhu 100oC 

selama 12 menit 

c. Didinginkan dengan cepat dengan air mengalir 

d. Baca pada panjang gelombang (λ) 630 nm dan catat hasil pembacaan 

e. Tentukan total gula dengan persamaan regresi linear dengan rumus 

Total gula = 
X  konsentrasi  .P (pengenceran )

gr  .1000
 x 100% 

 

KURVA STANDAR GLUKOSA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
B. Analisa Mikrobiologi 

 
4. Aktivitas Antibakteri (Wolf dan Gibbon, 1996) 

 
a. Nutrient agar steril dalam erlenmeyer 250 ml didinginkan hingga suhu 450C. 

b. Dimasukkan ke dalam petri steril bakteri indikator sebanyak 40 mikro liter, 

dituangkan 25 mL NA steril biarkan memadat 15 menit. 

c. Dibuat sumuran dengan diameter 8 mm. 

d. Dituang ke dalam sumuran sebanyak 100 mikro liter sampel (yoghurt sari 

koro pedang) diinkubasi selama 24 jam pada suhu 370C. 

e. Diamati adanya penghambatan (zona bening) dan diukur diameter 

penghambatannya dengan alat penggaris. 
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Lampiran 2. Penilaian Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny (1982) 

 Untuk menentukan kombinasi perlakuan terbaik digunakan metode 

multiple attribute dengan prosedur pembobotan sebagai berikut: 

 
1. Menentukan nilai ideal pada masing – masing parameter 

Nilai ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai 

maksimal atau minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata 

semakin tinggi semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai. 

Berikut merupakan nilai ideal parameter pada penelitian ini. 

 

Parameter Asumsi nilai ideal 

Aktivitas antibakteri Tertinggi 

pH Terendah 

Selisih Total Gula Tertinggi 

Total Bal Tertinggi 

 
 

2. Menghitung derajat kerapatan (dk) 

Derajat kerapatan dihitung berdasarkan nilai ideal dari masing–masing 

parameter. 

Bila nilai ideal minimal, maka: 

dk = nilai kenyataan yang mendekati ideal 

        nilai ideal dari masing – masing alternatif 

Bila nilai ideal maksimal, maka: 

dk = nilai ideal dari masing - masing alternatif 

        nilai kenyataan yang mendekati ideal 

 
3. Menghitung jarak kerapatan (Lp) 

Dengan asumsi bahwa semua parameter penting, jarak kerapatan (λ) 

dihitung berdasarkan jumlah parameter pada masing–masing perlakuan. 

λ = 1 / Ʃparameter 

L1 = 1 – Ʃ(λ x dk) 

L2 = Ʃ (λ2 x (1-dk)2) 

L∞ = nilai maks (λ x (1 – dk)) 

 

4. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan yang mempunyai nilai L1, L2, 

dan L∞ minimal. 
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Lampiran 3. Data Analisa Aktivitas Antibakteri terhadap Bakteri Indikator 

Escherichia coli 

 
Hasil Analisa Antibakteri Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 

ensiformis) terhadap Bakteri E.coli 
 

Perlakuan 
Ulangan  

Total Rerata 
 I II III 

 T1A1 4,15265 1,76625 1,76625 7,68515 2,561717 

 T1A2 4,5216 2,2608 2,2608 9,0432 3,0144 

 T1A3 3,46185 3,14 2,453125 9,054975 3,018325 

 T2A1 3,7994 2,26865 2,26865 8,3367 2,7789 

 T2A2 4,5216 1,76625 3,14 9,42785 3,142617 

 T2A3 5,3066 2,0096 2,0096 9,3258 3,1086 

 T3A1 3,46185 2,0096 3,14 8,61145 2,870483 

 T3A2 3,46185 3,14 3,14 9,74185 3,247283 

 T3A3 3,7994 2,26865 3,46185 9,5299 3,176633 

 Total  36,4868 20,6298 23,64028 80,75688 26,91896 

 

  

 
 

    Tabel Dua Arah Faktor T Dan A 
 Faktor A1 A2 A3 Total Rerata 

 T1 7,68515 9,0432 9,054975 25,78333 8,594442 

 T2 8,3367 9,42785 9,3258 27,09035 9,030117 

 T3 8,61145 9,74185 9,5299 27,8832 9,2944 

 Total 24,6333 28,2129 27,91068 80,75688  

 Rerata 8,2111 9,4043 9,303558 26,91896 

 

       

       Analisa  Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F tabel 0.05 NOTASI 

Kelompok 2 15,76076 7,880382 17,7452 3,63 * 

Perlakuan 8 1,146142 0,143268 0,322613 2,59 tn 

T 2 0,249867 0,124933 0,281327 3,63 tn 

A 2 0,87578 0,43789 0,98605 3,63 tn 

TA 4 0,020495 0,005124 0,011538 3,01 tn 

Galat 16 7,105364 0,444085 
   

Total 26 10,54379 
   

 Keterangan: tn=tidak nyata 
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Lampiran 4. Data Analisa Aktivitas Antibakteri terhadap Bakteri Indikator 

Staphylococcus aureus 

 

Hasil Analisa Antibakteri Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) terhadap Bakteri S.aureus 

 
Perlakuan 

Ulangan  
Total Rerata 

 I II III 

 T1A1 3,7994 1,76625 1,1304 6,69605 2,232017 

 T1A2 4,15265 2,26865 2,26865 8,68995 2,89665 

 T1A3 4,5216 2,3653 2,0096 8,8965 2,9655 

 T2A1 3,14 1,32665 2,26865 6,7353 2,2451 

 T2A2 3,46185 2,3653 3,14 8,96715 2,98905 

 T2A3 5,72265 1,76625 1,3046 8,7935 2,931167 

 T3A1 3,7994 2,3653 1,13046 7,29516 2,43172 

 T3A2 3,46185 2,3653 3,46185 9,289 3,096333 

 T3A3 3,7994 2,26863 3,14 9,20805 3,06935 

 Total  35,8588 18,85765 19,85421 74,57066 24,85689 

 

  

 
 

    Tabel Dua Arah Faktor T Dan A 
 Faktor A1 A2 A3 Total Rerata 

 T1 6,69605 8,68995 8,8965 24,2825 8,094167 

 T2 6,7353 8,96715 8,7935 24,49595 8,165317 

 T3 7,29516 9,289 9,20805 25,79221 8,597403 

 Total 20,72651 26,9461 26,89805 74,57066  

 Rerata 6,908837 8,982033 8,966017 24,85689 

 

       

       Analisa  Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F tabel 0.05 NOTASI 

Kelompok 2 20,22886 10,11443 17,31835 3,63 * 

Perlakuan 8 3,009322 0,376165 0,644086 2,59 tn 

T 2 0,148336 0,074168 0,126994 3,63 tn 

A 2 2,843464 1,421732 2,434348 3,63 tn 

TA 4 0,017523 0,004381 0,007501 3,01 tn 

Galat 16 9,344475 0,58403 
   

Total 26 18,37244 
   

 Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 
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Lampiran 5. Data Analisa pH 

 

Hasil Analisa pH Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) 

 
Perlakuan 

Ulangan  
Total Rerata 

 I II III 

 T1A1 4,17 4,19 4,15 12,51 4,17 

 T1A2 3,95 4,18 4,13 12,26 4,086667 

 T1A3 3,84 4,3 4,27 12,41 4,136667 

 T2A1 4,17 3,97 3,94 12,08 4,026667 

 T2A2 3,95 4,01 3,97 11,93 3,976667 

 T2A3 3,85 4,09 4,01 11,95 3,983333 

 T3A1 4,07 3,95 3,94 11,96 3,986667 

 T3A2 3,61 3,73 3,69 11,03 3,676667 

 T3A3 3,89 3,9 3,87 11,66 3,886667 

 Total  35,5 36,32 35,97 107,79 35,93 

 

  

 
 

    Tabel Dua Arah Faktor T Dan A 
 Faktor A1 A2 A3 Total Rerata 

 T1 12,51 12,26 12,41 37,18 12,39333 

 T2 12,08 11,93 11,95 35,96 11,98667 

 T3 11,96 11,03 11,66 34,65 11,55 

 Total 36,55 35,22 36,02 107,79  

 Rerata 12,18333 11,74 12,00667 35,93 

 

       

       Analisa  Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F tabel 0.05 NOTASI 

Kelompok 2 0,037622 0,018811 1,458854 3,63 tn 

Perlakuan 8 0,520933 0,065117 5,049978 2,59 * 

T 2 0,355756 0,177878 13,79492 3,63 * 

A 2 0,099622 0,049811 3,86299 3,63 * 

TA 4 0,065556 0,016389 1,271004 3,01 tn 

Galat 16 0,206311 0,012894 
   

Total 26 1,769111 
   

 Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 
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Lampiran 6. Data Analisa Total Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 

Hasil Analisa Total BAL Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) 

 
Perlakuan 

Ulangan  
Total Rerata 

 I II III 

 T1A1 8,041 8,56 8,72 25,321 8,440333 

 T1A2 8,82 8,834 8,843 26,497 8,832333 

 T1A3 8,857 8,345 8,821 26,023 8,674333 

 T2A1 8,684 8,625 8,453 25,762 8,587333 

 T2A2 9,578 8,797 9,869 28,244 9,41467 

 T2A3 9,478 8,532 9,479 27,489 9,163 

 T3A1 8,732 8,732 8,733 26,197 8,732333 

 T3A2 9,748 9,353 9,784 28,885 9,62833 

 T3A3 9,428 9,144 9,467 28,039 9,34633 

 Total  81,366 78,922 82,169 242,457 80,819 

 

  

 
 

    Tabel Dua Arah Faktor T Dan A 
 Faktor A1 A2 A3 Total Rerata 

 T1 25,321 26,497 26,023 77,841 25,947 

 T2 25,762 28,244 27,489 81,495 27,165 

 T3 26,197 28,885 28,039 83,121 27,707 

 Total 77,28 92,626 81,551 242,457  

 Rerata 25,76 27,87533 27,18367 80,819 

 

       

       Analisa  Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F tabel 0.05 NOTASI 

Kelompok 2 0,63559 0,3178 4,24716 3,63 * 

Perlakuan 8 4,196891 0,524611 7,011141 2,59 * 

T 2 1,624963 0,812481 10,85836 3,63 * 

A 2 2,326622 1,163311 15,547 3,63 * 

TA 4 0,245307 0,061327 0,819598 3,01 tn 

Galat 16 1,197206 0,074825 
   

Total 26 13,78788 
   

 Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 
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Lampiran 7. Data Analisa Total Gula 

 

Hasil Analisa Total Gula Yogurt Sari Koro Pedang Biji Putih (Canavalia 
ensiformis) 

 
Perlakuan 

Ulangan  
Total Rerata 

 I II III 

 T1A1 3,46 3,51 3,47 10,44 3,48 

 T1A2 2,98 3,04 2,89 8,91 2,97 

 T1A3 4,78 4,68 4,87 14,33 4,78 

 T2A1 3,76 3,79 3,66 11,21 3,74 

 T2A2 3,36 3,32 3,38 10,06 3,35 

 T2A3 5,42 4,21 5,41 15,04 5,01 

 T3A1 3,31 4,23 5,36 12,9 4,30 

 T3A2 4,13 4,25 4,29 12,67 4,22 

 T3A3 6,12 5,78 4,96 16,86 5,62 

 Total  37,32 36,81 38,29 112,42 37,47 

 

  

 
 

    Tabel Dua Arah Faktor T Dan A 
 Faktor A1 A2 A3 Total Rerata 

 T1 10,44 8,91 14,33 33,68 11,22667 

 T2 11,21 10,06 15,04 36,31 12,10333 

 T3 12,9 12,67 16,86 42,43 14,14333 

 Total 34,55 31,64 46,23 112,42  

 Rerata 11,51667 10,54667 15,41 37,47333 

 

       

       Analisa  Keragaman 

SK DB JK KT F-HIT F tabel 0.05 NOTASI 

Kelompok 2 0,125607 0,062804 0,27026 3,63 tn 

Perlakuan 8 17,9195 2,239487 9,637057 2,59 * 

T 2 4,47903 2,239515 9,637177 3,63 * 

A 2 13,25032 6,625159 28,50967 3,63 * 

TA 4 0,186548 0,046637 0,200691 3,01 tn 

Galat 16 3,718126 0,232383 
   

Total 26 57,46581 
   

 Keterangan: tn=tidak nyata; *=berbeda nyata 
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Lampiran 8. Data Uji BNT 
 
Total BAL: 
 

Uji BNT Akibat Faktor Konsentrasi Sukrosa 

   8,6 9,055 9,236 KTG BNT 0,05 

 8,6 0 * * 

0,07483 0,27337 
 9,055   0 tn 

 9,236     0 

 Notasi A B B 

 Perlakuan T1 T2 T3 
  

 

       

       

       Uji BNT Akibat Faktor Konsentrasi Skim 
   8,6 9,061 9,292 KTG BNT 0,05 

 8,6 0 * * 
  

 9,061   0 tn 0,07483 0,27337 

 9,292     0     

 Notasi A B B     

 Perlakuan A1 A3 A2 
  

  

Nilai pH :  

Uji BNT Akibat Faktor Konsentrasi Sukrosa 

  3,9 3,996 4,131 KTG BNT 0,05 

3,9 0 * * 

0,01289 0,11348 
3,996   0 * 

4,131     0 

Notasi C B A 

Perlakuan T3 T2 T1 
  

      

      

      Uji BNT Akibat Faktor Konsentrasi Skim 

  3,9 4,002 4,061 KTG BNT 0,05 

3,9 0 tn * 
  

4,002   0 tn 0,01289 0,11348 

4,061     0     

Notasi A AB B     

Perlakuan A2 A3 A1 
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Total Gula : 
 

Uji BNT Akibat Faktor Konsentrasi Sukrosa 

  3,7 4,034 4,714 KTG BNT 0,05 

3,7 0 * * 

0,23238 0,48176 
4,034   0 * 

4,714     0 

Notasi A A B 

Perlakuan T1 T2 T3 
  

      

      

      Uji BNT Akibat Faktor Konsentrasi Skim 

  3,8 3,516 5,137 KTG BNT 0,05 

3,8 0 tn * 
  

3,516   0 * 0,23238  0,348176  

5,137     0     

Notasi A A B     

Perlakuan A1 A2 A3 
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Lampiran 9. Data Analisa Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny 

 

Tabel Asumsi Nilai Ideal untuk Masing-Masing Parameter 

 

Parameter Asumsi Nilai Ideal 

Aktivitas Antibakteri Tertinggi 

pH Terendah 

Selisih Total Gula Tertinggi 

Total Bal Tertinggi 

 

Analisis Pemilihan Perlakuan Terbaik Metode Zeleny 

Parameter 
Alternatif                                  

T1A1 T1A2 T1A3 T2A1 T2A2 T2A3 T3A1 T3A2 T3A3 

Antibakteri E.coli 2,562 3,014 3,018 2,779 3,143 3,109 2,870 3,247 3,177 

Antibakteri 
S.aureus 2,232 2,897 2,966 2,245 2,989 2,931 2,432 3,096 3,069 

Total BAL 8,440 8,832 8,674 8,587 9,415 9,163 8,732 9,628 9,346 

Ph 4,17 4,087 4,137 4,027 3,977 3,983 3,987 3,677 3,887 

Selisih Total Gula 0,59 1,21 0,06 0,5 1,27 0,24 0,49 1,03 0,35 

dk Antibakteri 
E.coli 0,789 0,928 0,929 0,856 0,968 0,957 0,884 1,000 0,978 

dk Antibakteri 
S.aureus 0,721 0,935 0,958 0,725 0,965 0,947 0,785 1,000 0,991 

dk Total BAL 0,878 0,917 0,901 0,891 0,978 0,952 0,907 1,000 0,971 

dk pH 0,882 0,900 0,889 0,913 0,925 0,923 0,923 1,000 0,946 

dk Selisih Total 
Gula 0,465 0,953 0,047 0,394 1,000 0,189 0,386 0,819 0,278 

Λ 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

L1 0,253 0,073 0,255 0,244 0,033 0,206 0,223 0,036 0,168 

L2 0,007 0,001 0,004 0,006 0,000 0,003 0,005 0,000 0,002 

L∞ 0,107 0,020 0,191 0,121 0,015 0,162 0,123 0,036 0,145 

Perlakuan Terbaik 0,367 0,094 0,450 0,372 0,048* 0,372 0,351 0,073 0,315 

 

 

Keterangan: (*) Perlakuan Terbaik 

Proporsi 4,5% Sukrosa dan 8% Skim (T2A2) 
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian 

 

 

Biji Kacang Koro Biji Putih (Canavalia ensiformis) 

 

Perendaman Biji Koro dengan air yang diganti airnya tiap 6 jam 

 

Biji yang telah Direndam selama 72 jam 
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Biji yang telah Dikupas Kulit Luar dan Kulit Arinya 

 

Yogurt Sari Koro Pedang 

 

           Analisa Total Gula 
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Analisa pH 

 

       

 

                        Analisa Aktivitas Antibakteri 

 

 



 

85 
 

BisMilLah, UnTuk KaLiaN,…TuLus DaRi LubuK 

HatiKu… KuGorEskan UcapaN TerimaKasihKu 

MelaLui TintA yanG tak Ada NiLainya ini, 

SemOga dapaT MewaKili perasaanKu untuK 

kalian…  
 

Allah SWT, 

Aku Percaya semua rencana yang Kau buat itu adalah yang terindah 

untukku,, Semua yang kulalui, sakit, jatuh bangun, gembira dan sedih 

selama ini adalah gambaran betapa indahnya jalanMu… dan nyatanya 

sekarang aku telah melaluinya… (   ^_^ ) Jaga hatiku Tuhan… Ingatkan 

aku jika aku lalai Bersyukur Pada-Mu… Limpahkan Kesabaran yang 

tiada Tara untukku agar aku bisa melewati Hal lainya, Amin.  

 

Untuk mu Ayah… Ibu… Sodara-sodara kecilku yang dianugrahkan Tuhan 

untuk menemaniku Yuyun Choirul Choriana dan Chori Dian Hediana,, 

Semangat dan dukungan yang kalian beri untukku semua tak terhitung 

hingga aku bisa berdiri tinggi seperti ini… Inilah persembahanku untuk 

kalian,,, (^_^   ) Tunggu gaji pertamaku yaa :D, Sekarang pinjem ibu 

dulu aja, ala kadarnya  hahaha,,, LUPH U ALL  MY LOVELY FAM… 

SO MUCH . 

 

To My Beloved Boy Erlangga Ibrahim Nur Wisisono…  Makasih yaa uda 

disampingku suka maupun duka , Aku tau, walo kita jauh tapi hati 

kita dekat menjaga satu sama lain… Canda, tangis, bahagia yang kita 

lalui, Pengorbanan yang kita jalani, Semua akan terganti suatu saat 

nanti… Amin,,  Tuhan lebih tau apa yang terbaik untuk kita… Ini 
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untukmu (^_^   ) persembahanku tepat di tahun kedua ato lebih 

perjalanan kita,…  Mudah-mudahan Kamu Cepet lulus ya Amiiin, doaku 

selalu menyertaimu (^_^) Semoga Tuhan senantiasa menjaga & memberi 

Kemudahan segala urusanmu amin, 

 I LOVE YOU.... :* 

 

Mas “Kae” Yang baru ku kenal satu semester tapi seperti uda ngenal 

dan sayang banget ma aku… Makasih ya (^_^   )… Uda mau bantuin aku 

nembus yang namae es-ka-er-i-pe-es-I SKRIPSI mulae dari nol sampe 

aku selesae hahaha,  Dengerin curhat galauku dan nurutin bawel2ku 24 

jam,... Semacam kakak yang kuidamkan selama ini, Hadeeeh….(-___-  )’’  

Sudahlah……..Cuma Tuhan yang tau sayangku ke kamu..  

Makasih Banyak Ya… (^_^   ).   

 

Untuk sodara-sodaraku senasip sepenanggungan Mb Mia, Mb Nel, Olan, 

Agik, Yudit, Mas Pieter, Mbak Ines, Christine… keluarga q di Lab 

mikum (^_^   )….  makasih buat hari2 nya selama nge-Lab…, makasih  

juga buat ajakan nginep Lab-nya bikin kurva pertumbuhan sampe aku 

sakit wlo aku gak ikut kerja hahahahahaha… tapi itu adalah 

‘‘SESUATU’’ yang lumayan bikin aku semacam kayak orang ILMIAH 

banget hahaha….. BUT I’M SURE….. SOMEDAY….. I’LL MISS THAT 

TIME,, bahkan sekarang pun aku udah kangen kalian,…THANKS A LOT 

YAA SEMUANYA ( ^o^ ) ……………… (^_^  ). Salam Semangat!  

 

Sahabatku, Salsabila Qisti…. Teman seperjuanganku PKL dan Skripsi 

ini… lagi lagi kamu lah yang membantuku :), sepertinya Tuhan memang 

mempermudah jalanku lewat kamu… dan sekarang aku sudah 

melewatinya, makasih ya nduuuuk :), 3 hari PKL nginep di rumahmu, 
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tapi rasae sesuatu banget hahaha… Tuhan yang bisa membalas kebaikan 

mu kawan……… Do’aku menyertaimu (^_^   ).   

 

Untuk teman wira wiriku selama aku kuliah dari semester awal sampe 

aku lulus ini si Mudanifah, Nur Wachida, Nadia Rachmawati, dan bebep 

Risky Dwi Prameswari… 3,5 tahun kita barengan kuliah nugas de-el-el, 

Kalian yang rajin rajin tapi akunya yang molor dan buandeeel tapi 

tetep care ma aku hahaha, LUP  YU PULL POKOK ,, Kabar kabar ya 

nti kalo kalian nikah haha… Jangan lupain aku.., Kalian gak tau aku 

bikin ini mewek mewek lo inget kalian hahaha……….. gak lupa juga si 

Ajung abilek-abilek ama si “CINO JOWO” Michele haha…… 

Hadeh, Tuhan yang bisa membalas kebaikan kalian teman (^_^   )… Aku 

tanpa kalian hanyalah manusia yang bukan siapa-siapa… Maaf ya klo 

aku pernah menyusahkan kalian,…. SEMOGA IMPIAN KITA WISUDA 

DI SATU RUANG YANG SAMA TERCAPAI AMIIN… Aku Sayang 

Kalian Semua (^_^   )!   

 

Keluarga Besarku MP-172 dan untuk beberapa mantan penghuni juga, 

Puanjaang kayak e nek tak tulis namae satu2, sejumlah hampir 20 

mahluk dari berbagai dimensi dan abad subhanallah hahaha…, Mosok dari 

pagi siang malem kalian aja yang tak liat hm…, diruang bawah tanah 

pisan, benar2 peradaban yang sangat berbeda hahaha…. Tapi sejauh ini 

aku menikmatinya tuh, buktinya dari aku masuk ampe selesae aku tetep 

disitu hahaha…. Kalian lah keluarga keduaku, susah senang sedih laper 

nangis marah dilalui bareng hahaha, Pemberi warna kehidupanku selama 

hampir 4 tahun di kota apel (^__^  ), terimakasih banyak semuanya 

tanpa kecuali, aku sayang kalian :*  

BIG HUG TO U ALL <i>  
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Dan terakhir Buat Teman-teman angkatanku lainya yang belum aku 

sebut namanya, Maaf ya gak bisa nyebutin satu-satu (^_^  )… kalian 

semua adalah keluarga bagiku, teman senasib sepenanggungan… meski 

aku gak begitu mengenal dekat kalian satu persatu, Tapi kalian semua 

mengena buatku (^_^), menjadi salah satu cerita dalam hidup, Semoga 

Tuhan Senantiasa memberi perlindungan dan sukses untuk kita semua…    

 

Udah ini aja ya, masak skripsiku tak penuhi ini tok sampe 3 lembar 

hahaha, tapi ini belum apa2 og dariku ( ^_^ ), Gak sebanding dengan 

kasih kalian untukku… yang jelas aku sayang kalian semuanya :* 

 

God Bless You All……… My Friend (^_^),  

Senang Mengenal Kalian Semua, Terima Kasih Banyak, 

 

 


