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II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt 

 Pembuatan  fermentasi susu atau yoghurt dapat melalui beberapa cara yaitu 

menambahkan enzim-enzim untuk proses fermentasi atau menambahkan mikroba 

yang dapat melakukan proses fermentasi. Namun, penambahan mikroba menjadi 

salah satu pilihan karena mikroba tersebut secara alami terdapat dalam susu dan 

memerlukan teknik isolasi menjadi biakan murni, selanjutnya diperbannyak untuk 

ditambahkan pada susu yang akan difermentasi (Septia, 2010). Yoghurt sejak 

dahulu digemari masyarakat Belanda, mereka merupakan konsumen yoghurt 

tertinggi di dunia kenudian disusul oleh Swiss, Prancis, Jepang dan Negara-negara 

lainnya. Masyarakat Eropa, Timur Tengah dan Jepang lebih menyukai yoghurt 

dengan kandungan mikroba hidup (Everlasting, 2010). Yoghurt pada umumnya 

dibuat dari susu segar, susu tersebut berupa susu cair (Rocha, 2009). Berikut pada 

gambar 2.1 merupakan produk yoghurt.  

 

Gambar 2.1 Yoghurt  

(Dokumentasi Pribadi, 2013) 

 Yoghurt merupakan salah satu bentuk pengolahan susu melalui proses 

fermentasi menggunakan bakteri asam laktat. Pengolahan susu bertujuan untuk 

diversifikasi pangan, meningkatkan nilai nutrisi dan umur simpan dari bahan asal. 

Produk olahan susu ini termasuk dalam kategori makanan (kesehatan therapeutic 

food) karena dapat menetralisir kelainan pencernaan akibat konsumsi laktosa 

(lactose intolerance) dan mencegah penumpukan kolesterol dalam darah. Yoghurt 

mengandung kultur starter berupa bakteri asam laktat, yang menghasilkan flavour 
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khas, tekstur semi padat dan halus, kompak serta rasa asam yang segar (Yayu, 

2011). Menurut Belitz et. al (2009), fermentasi terbagi atas dua jenis yaitu 

homofermentatif dan heterofermentatif. Homofermentatif adalah fermentasi dimana 

produk akhir berupa asam laktat, salah satu contohnya adalah yoghurt. 

Heterofermentatif adalah fermentasi dimana produk akhir berupa asam laktat dan 

etanol yang sama banyak, tape merupakan bentuk produk heterofermentatif.  

 Cara  pengawetan susu yang tertua adalah mengasamkan melalui proses 

fermentasi, salah satu proses pembuatannya yaitu yoghurt. Prinsip pembuatan 

yoghurt adalah susu difermentasikan menggunakan biakan campuran Lactobacillus 

bulgarius dan Streptococcus thermophilus sehingga menghasilkan konsistensi 

menyerupai pudding pada produk akhir. Yoghurt merupakan produk hasil fermentasi 

susu yang menggunakan starter atau bibit bakteri asam laktat L. bulgarius yang 

berbentuk batang dan S. thermophillus yang berbentuk bulat dengan perbandingan 

yang sama (Vedamuthu, 1979). Menggunakan bakteri asam laktat karena memiliki 

kemampuan untuk memproduksi asam laktat, dimana produk susu tersebut akan 

menggumpal dengan rasa asam dan memiliki cita rasa yang khas.  

 Inkubasi adalah proses pertumbuhan biakan bakteri atau perbanyakan 

biakan dengan menyediakan keadaan lingkungan yang sesuai. Lingkungan dalam 

hal ini adalah suhu, merupakan faktor terpenting pada inkubasi yang akan 

mempengaruhi terhadap perkembangbiakan asam laktat dari yoghurt. Suhu dan 

lama inkubasi perlu diperhatikan agar dapat dicegah terjadinya dorninasi oleh salah 

satu galur biakan atau spesies lain (Amar, 2012).  

 Menurut Mellisa (2006), pembuatan yoghurt terdiri dari persiapan bahan, 

persiapan bibit, inokulasi susu dengan bibit, fermentasi (inkubasi) dan pendinginan, 

setelah perlakuan fermentasi (penambahan flavor atau buah). Persiapan bahan 

meliputi starter yoghurt dan susu. Proses pembuatan diawali dengan kultur bibit, 

mikroorganisme Lactobacillus thermophillus masing-masing dibiakan dalam susu 

secara terpisah. Pemanasan susu sebelum ditambahkan bibit merupakan suatu 

tahap yang penting. Pemanasan biasanya dilakukan pada suhu 80-90oC selama 20-

30 menit. Tujuan pemanasan tersebut untuk merusak bakteri pathogen dan bakteri 

lain yang tidak diinginkan, memperbaiki ketersediaan kandungan nutrisi susu yang 

akan dibutuhkan bagi pertumbuhan bakteri asam laktat yang ditambahkan dan 

memperbaiki konsistensi produk serta mengurangi pemisahan whey. Suhu 
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pemanasan yang digunakan dalam penguapan susu lebih tinggi dari suhu 

pasteurisasi dan lebih rendah dari sterilisasi, sebab jika terlalu lama dipanaskan 

pada suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan protein terutama lisin 

dan terjadi reaksi pencoklatan. 

 Pemanasan akan mengakibatkan denaturasi protein susu yang dapat 

meningkatkan viskositas dan mengurangi kadar air sehingga wheying off dapat 

dikurangi (Fennema, 1985). Inokulasi starter dilakukan setelah susu didinginkan 

kembali hingga suhu 37oC. Penurunan suhu sebaiknya dilakukan secara cepat dan 

langsung diinokulasikan dengan kultur yoghurt. Hal ini berkaitan dengan suplai 

oksigen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kultur yoghurt yang bersifat 

anaerob fakultatif (Nakazawa dan Hosono, 1992). Jumlah pemberian bibit campuran 

(L. bulgarius, S. thermophillus, L. acidophilus dan Bifidobacterium) 2-3% dari media 

susu yang digunakan. Inkubasi yoghurt dapat dilakukan pada suhu kamar ataupun 

suhu 45oC. pada suhu lebih tinggi aktivitas mikroba akan semakin tinggi. Inkubasi 

pada suhu kamar memerlukan waktu 14 hingga 16 jam, pada suhu 32oC 

memerlukan waktu 11 jam, sedangkan inkubasi pada suhu 45oC hanya memerlukan 

waktu 4 hingga 6 jam. Selama inkubasi susu akan mengalami penggumpalan yang 

disebabkan menurunnya pH akibat aktivitas starter. Badan Standarisasi Indonesia 

menetapkan syarat mutu yoghurt, berdasarkan standart tersebut akan ditunjukkan 

pada tabel 2.1 syarat mutu yoghurt. 
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Tabel 2.1 Syarat Mutu Yoghurt 

No. Kriteria Spesifikasi 

1. 

 

 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

Keadaan : 

- Penampakan  

- Bau 

- Rasa 

- Konsentrasi 

Lemak : % ; b/b 

Bahan kering tanpa lemak ;  

% ; b/b 

Protein : % ; b/b 

Abu 

Jumlah asam (sebagai 

laktat) : % 

Cemaran logam 

- Timbal (Pb): mg/kg 

- Tembaga (Cu): 

mg/kg 

- Seng (Zn): mg/kg 

- Timah (Sn): mg/kg 

- Raksa (Hg): mg/kg 

- Arsen (As): mg/kg 

Cemaran mikroba 

- Bakteri coliform 

- E.coli ; APM/g 

- Salmonella  

 

- Cairan kental sampai 

semi-padat 

- Normal/khas 

- Asam/khas 

- Homogen 

Maks. 3,8 

Maks. 8,2 

 

Min. 3,5 

Maks. 1.0 

0,5 – 2,0 

 

 

Maks. 0,3 

Maks. 20 

 

Maks. 40 

Maks. 40 

Maks. 0,03 

Maks. 0,1 

 

Maks. 10 

< 3 

Negatif/100 gram 

Sumber: SNI-01-2981-1992. 

 

 Bakteri asam laktat (BAL) didefinisikan sebagai suatu kelompok bakteri Gram 

positif yang disatukan oleh berbagai morfologi. Karakteristik BAL secara umum tidak 

berspora, katalase negative, berbentuk bulat atau batang, memerlukan nutrisi yang 

kompleks seperti asam-asam amino, vitamin (B1, B6, B12 dan biotin), purin dan 

pirimidin. Kelompok bakteri ini mampu memproduksi asam laktat sebagai produk 

akhir metabolik utama selama fermentasi karbohidrat. Menurut Mitsuoka (1990), 

BAL yang dapat hidup di dalam lumen usus dan sering ditemukan dalam spesimen 

usus manusia seperti Lactobacillus (L. acidophillus), sedangkan BAL yang sering 

digunakan dalam pembuatan produk susu namun tidak dapat dijumpai dalam 

spesimen usus manusia seperti Lactobacilllus (L. bulgaricus) dan Streptococcus (S. 
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thermophillus). Bakteri asam laktat yang sering digunakan sebagai starter yoghurt 

adalah Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. 

Menurut Vedamuthu (1979), S. thermophillus adalah bakteri berbentuk kokus dan L. 

bulgaricus berbentuk batang. Kedua bakteri tersebut menunjukkan hubungan 

simbiosis selama fermentasi yoghurt dengan rasio perbandingan jumlah tiap spesies 

berubah secara konstatan (Radle-Mitchell dan Sandine, 1984). Pada awal inkubasi, 

S. thermophillus tumbuh cepat dan mendominasi fermentasi dengan memanfaatkan 

asam amino esensial yang dihasikan oleh L. bulgaricus. S. thermophillus 

menghasilkan asam folat yang dibutuhkan oleh L. bulgaricus sebagai imbalan 

menghasilkan asam amino dan peptide yang dibutuhkan oleh S. thermophillus. 

  S. thermophillus memproduksi asam laktat yang menurunkan pH hingga 

mencapai pH optimal bagi pertumbuhan L. bulgaricus. Setelah pH mencapai 4,2-4,4 

pertumbuhan bakteri S. thermophillus terhambat sehingga L. bulgaricus kemudian 

mendominasi fermentasi dan melanjutkan produksi asam  laktat. Perbandingan yang 

baik antara S. thermophillus dan L. bulgaricus adalah 1:1 dengan konsentrasi 

strarter 2% dari volume susu. Flavor khas yoghurt disebabkan oleh asam laktat dan 

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

lainnya yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri. L. bulgaricus adalah penyebab 

utama terbentuknya asetaldehida yang menyebabkan flavor tajam khas yoghurt 

(Buckle et al, 1987). Menurut Tamime dan Robinson (1989), nilai pH yoghurt yang 

baik berkisar antara 3,8-4,6. 

 Namun bakteri-bakteri asam laktat tersebut belum cukup untuk menjaga 

kesehatan saluran pencernaan karena tidak mampu bertahan dalam saluran 

pencernaan manusia. Bakteri-bakteri tersebut tidak tahan terhadap asam lambung 

dan garam empedu sehingga tidak mampu melewati usus dalam keadaan hidup 

(Gilliland 1979 diacu dalam Lourens-Hattingh dan Viljoen, 2010). Sinbiotik adalah 

campuran probiotik dan prebiotik yang bermanfaat terhadap inang dengan 

memperbaiki sistem kekebalan tubuh dan menambah suplemen pangan berupa 

mikroba hidup didalam saluran pencernaan (Andersson et al, 2001). Yoghurt 

sinbiotik merupakan salah satu produk susu fermentasi yang dibuat menggunakan 

campuran beberapa kultur bakteri asam laktat seperti Lactobacillus achidophillus. 

Kombinasi probiotik (bakteri asam laktat) dan prebiotik dapat meningkatkan daya 

tahan bakteri probiotik karena substrat yang spesifik telah tersedia untuk 
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difermentasi sehingga tubuh mendapat manfaat yang lebih sempurna dari kombinasi 

ini (Zhang dan Ghosh, 2001).  

 Secara umum mutu susu terfermentasi seperti yoghurt meliputi tekstur atau 

viskositas, derajat keasaman (pH atau total asam) dan kandungan senyawa flavor. 

Sebaiknya fermentasi dihentikan saat pH telah mencapai 4,0 dan total asam laktat 

mencapai 0,75% (Shurtleff dan Aoyagi, 1984). Nilai pH dari suatu unsur adalah 

perbandingan antara konsentrasi ion hidrogen (H+) dengan konsentrasi ion hidroksil 

(OH-). Jika konsentrasi H+ lebih besar dari OH-, material disebut asam; yaitu nilai pH 

adalah kurang dari 7. Jika konsentrasi OH- lebih besar dari H+, material disebut basa, 

dengan suatu niali pH lebih besar dari 7. Jika konsentrasi H+ sama dengan OH- 

maka material disebut sebagai material netral.  Menurut Gaman (1992), pada 

kisaran pH 3-6 kebanyakan bakteri memiliki pH optimum yaitu pH dimana 

pertumbuhan maksimum pH 6,5-7,5.  

 Menurut Ray (2003), konsentrasi ion [H+] dalam suatu sistem dapat 

bervariasi tergantung dari asam yang terdapat didalamnya. Asam lemah seperti 

asam asetat atau asam laktat akan terdisosiasi sebagaian ke dalam lingkungan dan 

akan terukur sebagai ion H+. Selain itu, asam lemah seperti asam asetat atau asam 

laktat mempunyai derajat disasosiasi yang lebih tinggi daripada asam kuat. Hal 

tersebut menyebabkan beberapa asam kuat seperti HCl, asam propionate dapat 

terdisosiasi sempurna. Asam lemah seperti asam asetat atau asam laktat tidak 

terdisosiasi sempurna. 

 Parameter mutu tersebut akan mempengaruhi mutu sensoris yoghurt. Selain 

itu hal terpenting adalah kultur starter yang digunakan, karena akan bertanggung 

jawab terhadap proses pembentukan senyawa flavor yang disumbangkan pada 

aroma yoghurt. Tekstur atau kekentalan yoghurt merupakan parameter mutu yang 

penting, namun tergantung pada jenis yoghurt yang diproduksi. Drinking yoghurt 

akan diproduksi dengan hasil viskositas rendah mendekati wujud cair, hal ini 

berbeda dengan set yoghurt yang menghasilkan produk yoghurt kental dalam wujud 

gel atau viskositas tinggi.  

 Yoghurt mengandung laktosa hampir sebanyak susu, namun beberapa 

penderita intoleransi laktosa dapat mencernanya tanpa mengalami gangguan. 

Intoleransi laktosa yaitu ketidakmampuan tubuh untuk mencerna laktosa, gula yang 

paling banyak terkandung dalam susu. Yoghurt mengandung mikroorganisme yang 
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mensintesis lactase sehingga yoghurt lebih mudah dicerna oleh tubuh dibanding 

susu dimana membantu pencernaan laktosa (Anonymous, 2013a). Informasi rinci 

komposisi kandungan nutrisi yoghurt akan ditunjukkan pada tabel 2.2 kandungan 

nutrisi pada yoghurt tiap 100 gram. 

Tabel 2.2 Kandungan Nutrisi Pada Yoghurt Tiap 100 Gram 

Komponen Jumlah 

Energi (kkal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Zat Besi (mg) 

Vitamin A (IU) 

Vitamin B1 (mg) 

Vitamin C (mg) 

52 

3,3 

2,5 

4 

120 

90 

0 

73 

0,04 

0 

Sumber : Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 

 

 Berdasarkan cita rasanya yoghurt dibedakan menjadi yoghurt alami dan 

yoghurt buah. Yoghurt alami adalah yoghurt yang tidak ditambahkan cita rasa atau 

flavor lain sehingga asamnya cukup tajam. Yoghurt buah adalah yoghurt yang 

ditambahkan komponen cita rasa yang lain seperti buah-buahan, sari buah atau 

flavor lain. Menurut Prasetyo (2012), pada dasarnya yoghurt dibedakan menjadi tiga 

jenis yang ditinjau dari karakteristik struktur fisiknya, yaitu: 

a.  Firm Yoghurt 

 Yoghurt dengan konsistensi gel padat yang dikemas sehingga untuk 

mengkonsumsinya harus menggunakan sendok. 

 

b.  Stirred Yoghurt 

 Pada proses dilakukan pengadukkan sehinga gel pecah, kemudian 

didinginkan dan dikemas setelah terjadi penggumpalan kembali. Selama 

pengemasan akan terjadi peningkatan viskositas dan produk mempunyai 

tekstur yang cukup padat, pada umumnya akan ditambahkan bahan 

pengental. 
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c. Drinking Yoghurt 

 Produk telah terhomogenisasi sehingga konsentrasi menjadi encer 

kemudian dikemas. Pada produk yoghurt ini tidak ditambakan bahan 

pengental namun ditambahkan stabilizer.  

 Yoghurt baik dikonsumsi karena memiliki kelebihan sebagai berikut : 

- Mudah dicerna 

 Yoghurt mudah dicerna daripada susu, hal ini karena adanya bakteri 

hidup dan aktif akan memproduksi enzim lactase. Enzim ini jumlahnya 

kurang pada anak yang mengalami laktosa intoleran. Proses kultur akan 

memecah laktosa atau gula susu menjadi glukosa dan galaktosa sehingga 

lebih mudah diserap oleh anak dengan laktosa intoleran. 

-  Membantu proses penyerapan nutrisi 

 Yoghurt meningkatkan penyerapan kalsium dan vitamin B. Adanya 

asam laktat pada yoghurt akan membantu mencerna kalsium susu. 

- Membantu penyembuhan infeksi saluran cerna 

 Keberadaan virus dan gangguan saluran cerna akan membentuk luka 

pada lapisan usus, terurama sel-sel yang memproduksi lactase. Walaupun 

hanya sementara, anak-anak dapat mengalami laktosa intoleran selama satu 

hingga dua bulan pasca infeksi saluran cerna. 

- Kaya akan kalsium 

 Dalam satu gelas yoghurt rata-rata terkandung sekitar 450 mg 

kalsium. Mineral ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kolon.  Dimana 

yoghurt yang mengandung probiotik dapat meningkatkan penyerapan 

kalsium dan vitamin B. Adanya asam laktat pada yoghurt akan membantu 

mencerna kalsium susu. Dengan demikian kalsium akan lebih mudah 

diserap. 

- Sumber protein 

 Satu gelas yoghurt tawar mengandung 10-14 gram protein atau 

sekitar 20% dari kebutuhan protein harian. Proses fermentasi membuat 

protein yang ada pada yoghurt lebih mudah dicerna. 
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- Menurunkan kadar kolesterol 

 Para ahli memperkirakan bakteri hidup yang ada pada yoghurt 

mampu berasimilasi dengan kolesterol. Hal ini dikarenakan yoghurt mengikat 

asam empedu sehingga menurunkan kadar kolesterol. 

- Makanan penolong  

 Keberadaan protein yang mudah dicerna serta asam laktat yang 

meningkatkan penyerapan mineral, membuat yoghurt baik dikonsumsi oleh 

anak dengan gangguan penyerapan di saluran cerna. 

 Dalam fermentasi pertumbuhan mikrooganisme akan dipengaruhi oleh 

beberapa hal, diantaranya : nutrisi, suhu, oksigen, air, waktu fermentasi, fase 

pertumbuhan dan senyawa-senyawa penghambat. Dari proses fermentasi terdapat 

beberapa efek yang muncul yaitu menurunkan pH akibat pembentukan asam laktat 

atau asetat, membentuk zat antimikrobia dan menghasilkan substrat yang siap 

digunakan misalnya gula sederhana yang merupakan hasil metabolisme (Singleton, 

2008). 

 

2.2 Buah Sirsak 

 Sirsak (Annona muricata L) merupakan tanaman yang berasal dari Amerika 

Selatan. Kata sirsak berasal dari bahasa Belanda yaitu zuur yang artinya masam 

dan zak yaitu kantong. Sisrsak berarti kantong yang masam, sirsak merupakan 

family Annonaceae (Sunaryo, 1983). Sirsak (Annona muricata L) berasal dari daerah 

tropis Amerika Selatan. Sirsak berupa tumbuhan atau potin yang berbatang utama 

berukuran kecil dan rendah. Daunnya berbentuk bulat telur agak tebal dan pada 

permukaan bagian atas yang halus berwarna hijau tua, sedang bagian bawah 

mempunyai warna lebih muda. 

 Tumbuhan sirsak dapat tumbuh di sembarang tempat, namun untuk 

memperoleh hasil buah yang banyak dan besar maka dapat ditanam di daerah yang 

tanahnya cukup mengandung air. Di Indonesia, sirsak tumbuh dengan baik pada 

daerah yang mempunyai ketinggian kurang dari 1000 meter diatas permukaan laut. 

Pengembangbiakan sirsak yang paling baik adalah melalui okulasi dan akan 

menghasilkan buah pada usia empat tahunan setelah ditanam (Thomas, A. N. S, 

1992). Tanaman sirsak berupa pohon yang berukuran tidak begitu besar dengan 

tinggi pohon antara 3-8 meter. Ukuran buahnya agak besar dengan berat rat-rata 
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0,2-2 kg. produksi rata-rata per pohon sekitar 25 buah. Sirsak (Annona muricata L.) 

merupakan tanaman yang dapat tumbuh dan berbuah sepanjang tahun bila air tanah 

mencukupi selama pertumbuhannya. Buah yang sudah tua memiliki tanda-tanda : 

jarak duri merenggang, tangkai buah menguning, aroma lebih harum dan menusuk 

(Widyastuti dan Paimin, 1992). Family Annonaceae memiliki banyak jenis selain 

tanaman buah juga tanaman hias yaitu bunga kenanga (Canangium odoraton B), 

serta kerabat dekat sirsak yaitu srikaya (A. Squamosa L) dan buah nona (A. 

reticulate L.) (Radi, 1997), morfologi buah sirsak ditunjukkan pada gambar 2.2.   

 Tanaman sirsak (Annona muricata L.) termasuk tanaman tahunan dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Division  : Spermatophyta 

Sub-divisio  : Angiospermae 

Calss  : Dicotyledonae 

Ordo  : Polycarpiceae 

Family  : Annonacea 

Genus  : Annona 

Species  : Annona muricata L. 

 

 

Gambar 2.2 Annnona muricata L. 

(Dokumentasi Pribadi, 2013) 

 

 Menurut Widyastuti dan Paimin (1992), kulit buah sirsak agak tebal, berduri 

lemas dan agak bengkok. Daging buah berwarna putih seperti kapas, berserat 

kasar, lunak dan mengandung banyak air. Rasanya manis agak asam dan 
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menyegarkan. Buah sirsak memiliki banyak biji dan berkulit keras, berwarna hitam 

dan terdiri dari dua keping. Daging bijinya berwarna kuning dan mengandung 

banyak karbohidrat. Dalam bentuk segar, daging buah sirsak mengandung vitamin 

C yang cukup tinggi. Buah sirsak setengah matang kulitnya akan berwarna hijau 

gelap, sedangkan buah sirsak dengan warna kulit kuning-kehijauan merupakan 

buah yang matang. Jika kulit buah sirsak terdapat bercak warna hitam ini 

mengindikasikan buah akan terlewat matang, sehingga tingkat kematangan buah 

juga perlu diperhatikan. Buah sirsak sebaiknya dipanen setelah tua benar namun 

masih keras. Didaerah yang iklimnya tidak mengenal musim, buah sirsak dapat 

dijumpai sepanjang tahun tetapi pada umumnya memiliki 1-3 kali masa panen 

(Samson, 1975).  

 Mutu buah sirsak ditentukan oleh derajat ketuaan dan kematangan serta 

kemulusan. Buah sirsak dinyatakan tua jika telah mencapai tingkat perkembangan 

maksimum. Ketuaan dapat ditandai dari bentuk buah, warna kulit, ukuran buah 

(panjang, lebar dan berat) serta kerapatan duri (Sjaifullah, 1990). Buah sirsak yang 

sudah matang lebih terasa asam karena mengandung vitamin C. Selain itu sirsak 

juga mengandung protein, kalsium, fosfor dan vitamin A. Sedangkan batang dan 

daun mengandung fitosterol, tannin, kalsium oksalat dan alkaloid murisin 

(Tampubolon, 1995).  

 

2.2.1 Kandungan Buah Sirsak 

 Menurut Haryoto (1998), buah sirsak mengandung vitamin dan serat. Selain 

mengandung vitamin A, B dan C, sirsak juga mengandung gula sekitar 12%. Setiap 

buah sirsak terdiri atas 68% daging buah yang dapat dimakan, sisanya berupa kulit 

20%, biji 8,5% dan hati atau empelur 4%. Kandungan air pada buah sirsak cukup 

tinggi yakni sekitar 82%. Secara umum komposisi kimia dari buah sirsak dapat 

dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini. 
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Tabel 2.3 Komposisi Kimia Buah Sirsak Tiap 100 gram 

Komposisi Kimia Jumlah 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Energi (kal) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin A (SI) 

Vitamin C (mg) 

Vitamin B1 

81,70 

1,00 

0,30 

16,30 

65,00 

14,00 

27,00 

0,60 

10,00 

20,00 

0,07 

Sumber : Departemen Kesehatan RI (1992) 

 

 Salah satu jenis karbohidrat yang terdapat dalam buah sirsak adalah gula 

pereduksi (glukosa dan fruktosa) dengan kadar 91,9-93,6% dari kandungan gula 

total. Buah sirsak mengandung sangat sedikit lemak (0,3 g/100g) sehingga sangat 

baik untuk kesehatan. Jus buah sirsak memiliki kandungan gula sebanyak 19-23% 

dan total protein 1,10-1,71% pada buah yang matang. Rasa asam pada sirsak 

berasal dari asam organik non-volatil terutama asam malat, asam sitrat dan asam 

isositrat. Buah sirsak kaya akan vitamin C yakni 20 mg/100 g daging buah dan 

vitamin B. Daging buah mempunyai aroma dan flavor yang baik sehingga sering 

digunakan untuk pengharum es krim. Dalam industri sari buah, sari buah sirsak 

merupakan bahan yang sangan penting. Kandungan vitamin C per orang per hari 

yaitu 60 mg seingga dengan mengkonsumsi buah sirsak sebanyak 300 gram telah 

dipenuhi kebutuhan vitamin C. Kandungan vitamin C yang cukup tinggi pada sirsak 

merupakan antioksidan yang sangat baik. Vitamin C yang cukup tinggi ini sangat 

baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam memperlambat proses penuaan.  

 Buahan-buahan merupakan bahan pangan sumber vitamin. Warna buah 

cepat sekali mengalami perubahan oleh pengaruh fisika seperti sinar matahari dan 

pemotongan, serta pengaruh biologis seperti jamur seingga mudah menjadi busuk 

atau mengalami kerusakan. Pengolahan buah untuk memperpanjang masa 
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simpannya sangat penting, buah dapat diolah menjadi berbagai bentuk minuman 

seperti sari buah dan sirup (Tri, 2000). Sari buah adalah cairan yang diperoleh dari 

buah-buahan yang sehat dan masak kemudian digunakan sebagai minuman segar. 

Pada negara maju buah sirsak digunakan sebagai obat untuk berbagai jenis 

penyakit kronis seperti kanker, obesitas, jantung koroner dan diabetes mellitus. 

Menurut Onyechi (2012), kandungan vitamin C bulir buah sirsak 22,59 mg/100g. 

Dari berbagai tanaman, biasanya terdapat lebih dari satu golongan senyawa kimia, 

sehingga dari berbagai tanaman mempunyai manfaat masing-masing sebagai 

pengobatan baik secara tradisional maupun berdasarkan penelitian.  

 Proses pembuatan sari buah dapat ditambahkan gula dan bahan tambahan 

pangan (BTP). Jika pada sari buah ditambahkan gula dan BTP, maka perhitungan 

derajat Brix produk adalah tidak termasuk gula dan BTP. Pada sari buah yang 

dibuat dari konsentrat sari buah dapat ditambahkan air dengan syarat dalam jumlah 

yang sama dengan yang dikeluarkan dalam proses konsentrasi sari buah. Codex 

Alimentarius Commission (2005), membagi sari buah menjadi 2, yaitu sari buah 

yang dihasilkan langsung dari proses pengempaan, penghancuran dan 

penggilingan buah dan sari buah yang dihasilkan dari konsentrat dengan 

merekonstruksi konsentrat sari buah dengan air minum. Proses pembuatan sari 

buah harus dapat mempertahankan sifat fisik, kimia dan organoeptik serta karakter 

zat gizi dari sari buah aslinya. Sari buah adalah cairan yang dihasikan dari 

pemerasan atau penghancuran buah segar yang telah masak. Pada prinsipnya 

dikenal 2 macam sari buah yaitu: 

- Sari buah encer  

 Cairan buah yang diperoleh dari pengepresan daging buah, 

dilanjutkan dengan penambahan air dan gula pasir. 

- Sari buah pekat 

 Cairan yang dihasilkan dari pengepresan daging buah dan dilanjutkan 

dengan proses pemekatan, baik dengan cara pendidihan biasa maupun 

dengan cara lain seperti penguapan dengan hampa udara dan lain-lain. 

 (Muchtadi, 1997). 

 Asam organik yang banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran 

adalah asam sitrat dan asam malat. Asam sitrat merupakan asam organik terutama 

pada buah jeruk, jambu biji, markisa, dan lain-lain. Sedangkan asam malat 
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merupakan asam organik utama pada buah apel, pisang, dan lain-lain. Asam sitrat 

dapat dirombak oleh Lactobacillus yang mungkin terdapat pada daging buah 

menjadi asam suksinat (Frazier and Westhoff, 1978).  

Perombakan asam sitrat menjadi asam suksinat oleh Lactobacillus dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini :  

 CH2 – COOH    CH2 – COOH 

 | Lactobaccili   

   HO – C – COOH   + 2 CO2 

            | 

            CH2 – COOH                                          CH2 – COOH 

           Asam Sitrat                                               Asam Suksinat 

 

HO – CH – COOH                                              CH3 – CH – COOH 

 Lactobaccili + CO2 

            CH2 – COOH                                                        OH 

          Asam Malat                                                     Asam Laktat 

Gambar 2.3. Perombakan asam sitrat menjadi asam suksinat oleh Lactobacillus 

(Frazier and Westhoff, 1978) 

 

2.3 Susu  

 Susu merupakan bahan makanan bernilai gizi tinggi, kandungan gizinya 

lengkap dengan sifat gizi yang mudah dicerna serta diserap oleh tubuh. Sebagai 

produk pangan yang kaya nutrisi, pH mendekati netral dan kadar airnya tinggi, susu 

sangat mudah mengalami kerusakan akibat pencemaran mikroba (Frank dalam 

Handayani dan Purwanti, 2010). Susu sebagian besar digunakan sebagai produk 

pangan, salah satunya yoghurt. Susu diperoleh dari hasil pemerahan hewan seperti 

sapi, kerbau, kuda dan kambing, namun pada umumnya susu sapi yang sering 

digunakan pada proses pembuatan yoghurt. Komponen-komponen penting dalam 

air susu adalah protein, lemak, vitamin, mineral, laktosa serta enzim dan beberapa 

mikroba. Susu sapi merupakan sumber protein yang baik namun tinggi dalam  lemak 

jenuhnya. Susu sapi murni mengandung 150 kalori percangkir dan sekitar setengah 

dari kalori tersebut berasal dari lemak.  
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 Menurut Murti (2004), pada umumnya susu mengandung air 87,1%, lemak 

3,9%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, abu 0,72% dan beberapa vitamin yang larut 

dalam lemak susu yaitu vitamin A, D,E, dan K. Susu sangat berkhasiat untuk 

menjaga dan membangun tulang agar sehat dan optimal, karena mengandung 

semua mineral dan vitamin yang diperlukan untuk pembentukan serta metabolisme 

tulang yaitu kalsium, magnesium, fosfor, vitamin K, vitamin C dan vitamin B6. Susu 

segar mempunyai derajat keasaman (Ph) antara 6,6 dan 6,7.  

 

2.3.1 Sifat-Sifat Fisik dan Kimia Susu 

 Derajat keasaman (pH) susu segar berada diantara pH 6,6-6,7, akan tetapi 

susu yang mengalami cukup banyak pengasaman oleh aktivitas bakteri maka nilai 

pH susu akan menurun. Apabila pH susu diatas 6,6-6,8 hal ini disebabkan karena 

adanya penyakit pada sapi yang menyebabkan terjadinya perubahan keseimbangan 

mineral didalam susu (Buckle dkk. 2009). Warna putih dari susu merupakan hasil 

disperse dari refleksi cahaya oleh globula lemak dan partikel koloid dari kasein serta 

kalsium fosfat. Sedangkan warna kuning diakibatkan adanya lemak dan karoten 

yang dapat larut. Laktosa pada susu menyebabkan air susu terasa manis, 

sedangkan klorida pada air susu menciptakan rasa asin. 

  Air susu mempunyai berat jenis yang lebih besar dari pada air. Berat jenis 

air susu yaitu 1.027-1.035 dengan rata-rata 1.031, akan tetapi menurut codex susu, 

berat jenis air susu adalah 1.028, seperti halnya berat jenis, viskositas air susu lebih 

tinggi daripada air (Peni, 2012). Viskositas air susu biasanya berkisar antara 1,5-2,0 

Cp.  Pengawasan kualitas susu merupakan faktor penting dalam penyediaan susu 

sehat bagi konsumen. Pusat Standarisasi Indonesia telah mengeluarkan 

persyaratan kualitas untuk susu segar yang tercantum pada tabel 2.4 syarat mutu 

susu segar berdasarkan SNI 01-3141-1998 
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Tabel 2.4 Syarat Mutu Susu Segar Berdasarkan SNI 01-32420-1998 

Karakteristik Syarat 

a. berat jenis (pada suhu 27,5oC) 

minimum 

b. kadar lemak minimum 

c. kadar bahan kering tanpa lemak 

minimum 

d. Kadar protein minimum 

e. Warna, bau, rasa dan kekentalan 

f. Derajat asam 

g. Uji alkohol (70%) 

h. Uji katalase maksimum 

i. Angka refraksi 

j. Angka reduktase 

k. Cemaran mikrobia maksimum: 

1. Total kuman 

2. Salmonella 

3. E.coli (patogen) 

4. Coliform 

5. Streptococcus group B 

6. Saphilococcus aureus 

l. Jumlah sel radang maksimum 

m. Cemaran logam berbahaya, 

maksimum: 

1. Timbale (Pb) 

2. Seng (Zn) 

3. Merkuri (Hg) 

4. Arsen (As) 

n. Residu : 

1. Antibiotika; 

2. Pestisida/insektisida 

o. Kotoran dan benda asing 

p. Uji pemalsuan 

Karakteristik 

q. Tiitik beku 

r. Uji peroksidase 

1,0280 

 

3,0% 

8,0% 

 

2,7% 

Tidak ada perubahan 

6-7o SH 

Negative 

3 (cc) 

36-38 

2-5 jam 

 

1x106 CFU/ml 

Negative 

Negative 

20/ml 

Negative 

1x102/ml 

4x105/ml 

 

 

0,3 ppm 

0,5 ppm 

0,5 ppm 

0,5 ppm 

Sesuai dengan peraturan 

Keputusan Bersama Menteri 

Kesehatan dan Menteri Pertanian 

yang berlaku 

Negative 

Negative 

Syarat 

-0,520oC s/d -560oC 

Positif 

Sumber: SNI 01-3141-1998 
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2.3.2 Komponen Dalam Susu 

 Susu merupakan bahan pangan yang mudah rusak oleh pertumbuhan dan 

perkembangbiakan bakteri. Menurut Idris (1992), komposisi air susu sangat 

beragam karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti keturunan, jenis hewan, 

waktu, laktasi, prosedur pemerahan serta umur sapi. Kandungan nutrisi susu akan 

ditunjukkan pada tabel 2.5 kandungan nutrisi susu sapi tiap 100 gram. 

 

 Tabel 2.5 Kandungan Nutrisi Susu Sapi Tiap 100 gram 

Komponen Jumlah 

Energi (kkal) 

Air (g) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Niasin (mg) 

59 

88,5 

3,2 

3,5 

4,5 

100,0 

90,0 

0,1 

0,20 

 Sumber: Romli, 2009. 

 Komponen-komponen air susu secara lebih rinci adalah sebagai berikut 

(Wahyudi, 2006): 

a. Kadar Air 

 Air susu mengandung air 87,90% yang berfungsi sebagai bahan pelarut 

bahan kering. Air didalam susu sebagian besar dihasilkan dari air yang diminum 

ternak sapi. 

b. Kadar Lemak 

 Air susu merupakan suspense alam antara air dan bahan terlarut di alamnya. 

Salah satu antaranya adalah lemak. Kadar lemak didalam air susu adalah 3,45%. 

Kadar lemak sangat berarti dalam penentuan nilai gizi air susu. Bahan makanan 

hasil olahan dari bahan baku air susu seperti mentega, keju, krim, susu kental dan 

susu bubuk banyak mengandung lemak. 

c. Kadar Protein 

 Kadar protein di dalam air susu rata-rata 3,20% yang terdiri dari 2,70% 

kasein (bahan keju) dan 0,50% albumin, berate 26,50% dari bahan kering air susu 

adalah protein. Di dalam air susu juga terdapat globulin dalam jumlah sedikit. Protein 
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didalam air susu juga merupakan penentu kualitas air susu sebagai bahan 

konsumsi. 

d. Kadar Laktosa 

 Laktosa adalah bentuk karbohidrat yang terdapat dalam air susu. Kadar 

laktosa di dalam air susu sebesar 4,60% dan ditemukan dalam keadaan terlarut. 

Laktosa terbentuk dari dua komponen gula yaitu glukosa dan galaktosa. Kadar 

laktosa dalam air susu dapat dirusak oleh beberapa jenis mikroba pembentuk asam 

laktat. 

e. Kadar Vitamin 

 Kadar vitamin di dalam air susu tergantung dari jenis makanan yang 

diperoleh ternak sapi dan waktu laktasinya. Vitamin diukur dengan satuan 

International Units (IU) dan mg. Vitamin yang terdapat pada lemak adalah vitamin A, 

D, E dan K. Sedangkan vitamin yang larut di dalam air susu tergolong vitamin B 

komplek, vitamin C, vitamin A, provitamin A dan vitamin D. Vitamin yang larut di 

dalam air susu yang terpenting adalah B1, B2, asam nikotinat dan asam pentotenat. 

Bila air susu dipanaskan, dipasteurisasi atau disterilisasi maka 10-30% vitamin B1 

akan hilang dan vitamin C akan hilang 20-60%. 

f. Enzim 

 Enzim berfungsi sebagai katalis biologis yang mempercepat perubahan 

suatu bahan menjadi bahan lain dengan jalan hidrolisis. Enzim yang terkenal adalah 

peroksidase, reduktase, katalase dan fosfatase. Dengan adanya pemanasan, enzim 

tidak akan berfungsi kembali. 

 

2.4 Susu Skim 

 Susu skim adalah susu yang kadar lemaknya telah dikurangi hingga berada 

dibawah batas minimal yang ditetapkan. Susu skim merupakan bagian susu yang 

tertinggal sesudah krim diambil sebagian atau seluruhnya. Susu skim mengandung 

zat makanan dari susu kecuali lemak dan vitamin-vitamin larut dalam lemak. Berikut 

tabel 2.6 komposisi yang terkandung dalam susu skim. 
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Tabel 2.6 Komposisi Susu Skim 

Komposisi Kadar (%) 

Lemak 

Protein 

Laktosa 

Abu 

Air 

0,1 

3,7 

5,0 

0,8 

90,4 

Sumber : Herawati (2011) 

 

 Susu skim dapat digunakan oleh orang yang menginginkan kalori rendah 

dalam makanannya. Karena susu skim hanya mengandung 55% dari seluruh energi 

susu dan susu juga digunakan dalam pembuatan keju dan yoghurt dengan kadar 

lemak rendah (Buckle, dkk, 1987). Penambahan susu skim yang direkomendasikan 

adalah berkisar antara 3-4%. Penambahan susu skim bubuk yang berlebihan akan 

menyebabkan karakter powdery pada produk. 

 

2.5 Gula 

 Gula adalah istilah umum yang sering diartikan bagi setiap karbohidrat yang 

digunakan sebagai pemanis, namun dalam industri pangan digunakan untuk 

menyatakan sukrosa. Gula diperoleh dari bit atau tebu. Pada pembuatan sirup, gula 

pasir (sukrosa) dilarutkan dalam air dan dipanaskan, sebagian sukrosa akan terurai 

menjadi glukosa dan fruktosa yang disebut dengan gula invert. Inverse surosa terjadi 

dalam suasana asam (Winarno, 1997). Sukrosa digunakan sebagai formulasi untuk 

menghasilkan flavor, tekstur dan karakteristik yang diinginkan. Adapun standart 

mutu gula pasir menurut standart industri di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.7 
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Tabel 2.7 Standart Mutu Gula Pasir  

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 

 

 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

Keadaan 

-Bau 

-Rasa 

Warna (nilai remisi yang direduksi) 

% b/b 

Berat Jenis Butir 

Air, %, b/b 

Sakarosa 

Gula Pereduksi, %, b/b 

Abu, %, b/b 

Bahan Asing Tak Larut 

Bahan Tambahan Makanan : 

Belerang Dioksida (SO4) mg/Kg 

Cemaran Logam : 

-Timbal (Pb), mg/kg 

-Tembaga (Cu), mg/kg 

-Raksa (Hg), mg/kg 

-Seng (Sn), mg/kg 

-Timah (Sn), mg/kg 

 

Arsen, mg/kg 

 

 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

 

Derajat 

 

 

Normal 

Normal 

Min 53 

 

0,8-1,2 

Maks 0,1 

Min 99,3 

Maks 0,1 

Maks 0,1 

 

 

Maks 70 

 

 

Maks 2,0 

Maks 2,0 

Maks 0,03 

Maks 40,0 

Maks 40,0 

Maks 1,0 

Sumber: SNI-0926-84-1992 

 Jenis gula tersebut menyediakan substrat yang diperlukan selama fermentasi 

untuk menghasilkan asam laktat (Gilliland, 1985). Gula disamping sebagai sumber 

rasa juga merupakan sebagai sumber energi yang baik untuk mikroorganisme. 

Sukrosa dalam pembuatan produk makanan berfungsi untuk memberikan rasa 

manis dan dapat pula sebagai pengawet yaitu dalam konsentrasi yang tinggi dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dapat menurunkan aktivitas air dari 

bahan pangan (Buckle et al, 1985). 

2.6 Back Slope 

 Metode backslopping merupakan pembuatan produk fermentasi dengan 

memberikan starter yang telah tumbuh pada produk fermentasi sebelumnya. metode 

ini pada umumnya digunakan untuk memfermentasi produk dalam jumlah kecil, 

dimana produk yang dihasilkan memiliki karakteritik yang hamper sama dengan 

produk fermentasi sebelumnya (Ray, 2003). Namun metode ini dalam jangka 

panjang untuk mempertahankan karakteristiknya akan lebih sulit dipertahankan 



24 
 

karena mikroorganisme yang hidup didalam produk dapat berubah. Perubahan 

mikroorganisme yang tidak diinginkan didalam produk dapat menghasilkan 

penyimpangan produk fermentasi. 

2.7 Jenis Starter 

 Kultur starter merupakan bagian yang penting dalam pembuatan yoghurt. 

Aspek yang perlu diperhatikan untuk suatu mikroorganisme digunakan sebagai 

kultur yaitu bebas dari kontaminasi, pertumbuhan yang cepat, menghasilkan flavor 

yang khas, tekstur dan bentuk yang bagus, tahan terhadap bakteriofage dan juga 

tahan terhadap antibiotik. Kultur starter yang terdiri atas bakteri asam laktat berperan 

daam pengasaman dan fermentasi susu. Perbandingan yang baik antara bakteri ini 

untuk memproduksi yoghurt adalah 1:1 (Rahman et al., 1992). Berikut merupakan 

jenis starter yang digunakan pada pembuatan yoghurt L. bulgarius dan S. 

thermophillus. BAL adalah gram positif yang bersifat mikroaerofilik, tidak berspora 

dan mampu menfermentasi karbohidrat menjadi asam laktat. Beberapa jenis BAL 

diketahui efektif dalam menghambat pertumbuhan berbagai jenis mikroba pathogen 

seperti  Staphylococcus aureus, E. coli, S. typhimurium, P. aeruginosa dan L. 

monocytogenes (Commane et al, 2005). Menurut Seveline (2005), untuk dapat 

bersifat sebagai probiotik, BAL harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: 

 Tahan terhadap asam, terutama asam lambung dengan pH antara 1,5-2,0 

(kondisi tidak makan) dan pH 4,0-5,0 (setelah makan). 

 Stabil terhadap garam empedu dan mampu bertahan hidup selama berada 

dalam usus kecil. 

 Memproduksi senyawa antimikrobia seperti asam laktat, hidrogen peroksida 

dan bakteriosin. 

 Mampu menempel pada sel usus manusia, dapat membentuk koloni, 

memiliki aktivias antagonis terhadap pathogen, mampu mengatur sistem 

daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan infeksi. 

 Tumbuh baik dan berkembang dalam saluran pencernaan. 

 Dapat berkoagregasi atau kemampuan berinteraksi antarkultur untuk saling 

menempel membentuk lingkungan mikroflora yang normal dan seimbang. 

 Aman dikonsumsi oleh manusia. 
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 BAL memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena BAL 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan fermentasi dan dapat hidup di 

dalam saluran pencernaan. BAL dapat menghasilkan asam laktat dan senyawa-

senyawa tertentu lainnya (asam organik, hidrogen peroksida, karbondioksida, 

diasetil, reuterin dan bakteriosin) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain 

yang tidak dikehendaki. 

 Penggunaan BAL sebagai produk probiotik (non-patogen, mikroorganisme 

turunan inang yang bermanfaat bagi inang dengan memperbaiki keseimbangan 

mikrobial yang sesuai) bermanfaat untuk memperbaiki dan mempertahankan 

kesehatan (Reid, 2000). Namun, pada pembuatan yoghurt yang menggunakan 

beberapa bakteri probiotik seperti L. acidophilus dan Bifidobacterium bb-12 akan 

memberikan keuntungan. L. acidophilus mempunyai banyak keuntungan salah 

satunya adalah menekan pertumbuhan bakteri pembusuk di dalam usus, namun 

bakteri ini memiliki kekurangan dari segi flavor yang terbatas. Sedangkan 

Bifidobacterium bb-12 merupakan bakteri probiotik yang dapat hidup di dalam usus 

manusia pula seperti L. acidophilus.  

 Dengan adanya bakteri-bakteri yoghurt yang masuk ke dalam usus setelah 

mengkonsumsi yoghurt akan menyelimuti dinding usus sehingga dinding usus 

menjadi asam dan kondisi ini menyebabkan mikroba-mikroba pathogen tidak dapat 

menyerang. Kelebihan lainnya yaitu bakteri dapat memproduksi vitamin seperti 

asam folat, biotin, vitamin B6 dan vitamin B12 selain dapat menguraikan protein 

menjadi senyawa yang sederhana (Halferich. W. dan D. Westhoff, 1980). 

 

2.7.1 Lactobacillus bulgarius 

 Lactobacillus bulgarius merupakan bakteri berbentuk batang atau lonjong, 

membentuk koloni dengan diameter 1-3 µm, tidak bergerak (non-motil) dan 

mengkoagulasi susu pada keasaman sekitar 1,6% asam laktat. L.bulgarius bersifat 

obligat homofermentatif, menfermentasi lebih sedikit gula, menghasilkan (+) laktat 

dan asetaldehid dari laktosa susu, beberapa strain menghasilkan eksopolisakarida 

serta menghasilkan 1,5-4,0% asam laktat. L.bulgarius sedikit tumbuh pada suhu 

<10oC dan sebagian strain dapat tumbuh pada suhu 50-55oC (Tamime dan 

Robinson, 1999). L.bulgarius tumbuh optimum pada pH 5,5-5,8 (Hutkins and 

Nannen, 1993).  
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 L.bulgarius tidak dapat hidup dalam usus namun hanya bertahan selama 

sekitar tiga jam setelah masuk ke dalam usus bersama dengan yoghurt yang 

diminum (Yoguchi et al, 1990). Bakteri ini tidak tahan garam (6,5%) dan bersifat 

termodurik (Rachman  et al, 1992). Bakteri termodurik tumbuh baik pada suhu 20-

37ºC dengan suhu pertumbuhan minimum pada suhu 5-10ºC seperti Streptococcus 

dan Lactobacillus (Buckle et al, 1985). Berdasarkan kebutuhannya terhadap 

oksigen, bakteri ini tergolong anaerob fakultatif yang dapat tumbuh dengan hanya 

oksigen dan tetap dapat tumbuh secara anaerob apabila oksigen tidak tersedia. 

L.bulgaricus termasuk gram positif. Sistematika bakteri Lactobacillus Bulgaricus 

menurut Weiss, et al. (1984) dalam the free dictionary (2007) sebagai berikut : 

Kingdom  : Bacteria 

Division   : Firmicutes 

Class   : Bacilli 

Ordo   : Lactobacillales 

Family   : Lactobacillaceae 

Genus   : Lactobacillus 

Species  : Lactobacillus delbrueckii 

Subspecies  : Lactobacillus delbrueckii Subsp. Bulgaricus 

 

Gambar 2.4 Lactobacillus delbrueckii Subsp. Bulgarius  

(Anonymous, 2013b) 

 

 L.bulgaricus berperan dalam menghaslkan rasa khas dan tajam, selain itu 

juga menghasilkan metabolit-metabolit yang menjadi sumber seta cita rasa yang 

spesifik, berikut gambar 2.4 L. bulgaricus. Substansi-substansi yang bersifat 

menghambat terhadap pertumbuhan mikroba yang tidak sesuai. L.bulgaris 

menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) dan senyawa penghambat yang disebut 
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bulgarikan. Keberadaanya dapat mengawetkan produk dengan meghambat 

pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan serta meningkatkan keamanan produk 

pangan.  

 

2.7.2 Streptococcus thermophillus 

 S.thermophillus merupakan pasangan dari L.bulgaricus dalam pembuatan 

yoghurt. Seperti halnya L.bulgaricus, bakteri S.thermophillus ini tidak tahan hidup 

dalam usus manusia (Yoguchi et al, 1990). Menurut Tamime dan Robinson (1989), 

katalis negatif S.thermophillus dibedakan dari genus Streptococcus lainnya 

berdasarkan pertumbuhan pada suhu 45ºC dan tidak dapat tumbuh pada suhu 10ºC. 

Sistematika bakteri Streptococcus thermophillus menurut Schleofer, et al. (1995) 

dalam the free dictionary (2007) dan morfologi ditunjukkan pada gambar 2.4  

sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Division  : Firmicutes 

Class   : Cocci 

Ordo   : Lactobacillales 

Family   : Streptococcaceae 

Genus   : Streptococcus  

Species  : Streptococcus salivarius 

Subspecies  : Streptococcus salivarius Subsp. Thermophilus 

 

 

 

Gambar 2.5 Streptococcus salivarius Subsp. Thermophillus 

(Anonymous, 2013c) 
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 Menurut Tamime dan Robinson (1999), S.thermophillus merupakan bakteri 

berbentuk bulat atau bola dengan diameter kurang dari 1 µm, berpasang-pasangan 

atau membentuk rantai panjang. Merupakan bakteri gram positif, homofermentatif 

anaerobik dan menghasilkan L(+) asam laktat, asetaldehida dan diasetil dari laktosa 

susu. Beberapa strain menghasilkan eksopolisakarida (EPS), S.thermophillus tidak 

mampu tumbuh pada suhu 15ºC, tumbuh pada suhu 45ºC, namun sebagian besar 

strain mampu tumbuh pada suhu 50ºC dan bertahan selama 30 menit pada suhu 

60ºC. S.thermophillus tidak tumbuh dalam biru metillena atau pada pH 9,6, bakteri 

ini tumbuh optimum pada pH 6,5-7,5 (Hutkins and Nannen, 1993).  

 

2.7.3 Lactobacillus acidophilus 

 L.acidophilus merupakan bakteri berbentuk batang dari famili 

Lactobacillaceae yang termasuk golongan Gram positif, bersifat mesofilik dan tidak 

dapat membentuk spora. L.acidophilus bersifat homofermentatif dan non-motil 

(Tamime dan Robinson, 2008). Saat ini diketahui bahwa keberadaan bakteri ini tidak 

bersifat pathogen dan aman bagi kesehatan sehingga sering digunakan dalam 

industri pengawetan makanan, minuman dan berpotensi sebagai produk probiotik. 

L.acidophilus banyak ditemukan pada bagian akhir usus kecil dan bagian awal usus 

besar. Bakteri ini memproduksi asam organik, hidrogen peroksida dan antiobiotik 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri pathogen atau bakteri pembusuk, hal ini 

menunjukkan sifat antimikrobia bakteri Gram positif lebih kuat dalam menghambat 

bakteri pathogen. L.acidopillus paling kuat dalam menghambat bakteri pathogen 

atau pembusuk yang menyebabkan gangguan pada usus, diare dan gangguan 

pencernaan serta berperan dalam menjaga kesehatan (Kanbe, 1992). Berikut 

merupakan klasifikasi dari L.acidophilus dan morfologi ditunjukkan pada gambar 2.6  

Kingdom  : Bacteria 

Division  : Firmicutes 

Class   : Bacilli 

Family   : Lactobacillaceae 

Genus   : Lactobacillus 

Species  : Lactobacilus acidophilus 
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Gambar 2.6 Lactobacilus acidophilus 

(Anonymous, 2013d) 

 

 Karakteristik bakteri L.acidophilus diantaranya adalah tidak tumbuh pada 

suhu 15ºC, suhu optimum pertumbuhan  L.acidophilus  adalah 35-45OC dan tidak 

dapat menfermentasi ribosa, serta pH optimum 5,5-6,0, di dalam usus sapi, bakteri 

ini memproduksi 0,3-1,9% DL asam laktat; asam yang dihasilkan mempunyai 

kemampuan yang berbeda antar galur, umumnya membutukan nutrisi berupa asetat, 

riboflavin, asam pentotenat, kalsium, niasin dan asam folat, resisten terhadap asam 

empedu dan memproduksi theonine aldolase dan alcohol dehydrogenase yang 

mempengaruhi aroma (Kanbe, 1992). Waktu transit makanan melalui perut manusia 

adlah sekitar 90 menit. Menurut Chou dan Weimer (1999), beberapa strain 

L.acidophilus pada pH 3,5 hanya dapt bertahan dalam jangka waktu yang pendek, 

hal ini dapat dilihat dari pertumbuhannya yang sedikit setelah diinkubasi selama 90 

menit.  

2.7.4 Bifidobacterium  

 Bifidobacterium merupakan salah satu genus bakteri asam laktat yang hidup 

di dalam usus besar manusia dan hewan. Beberapa karakteristik dari bakteri ini 

adalah gram positif, anaerobic, non-motil (tidak bergerak), tidak membentuk spora, 

berbentuk batang dan memiliki persen G+C (guanosin-sitosin) yang tinggi yaitu 

berkisar antara 55-67%. Sel umumnya terlihat berpasangan membentuk huruf V 

atau Y. Suhu optimal untuk pertumbuhan Bifidobacterium adalah 37-41oC dan pH 

optimum antara 6,5-7. Dari 30 spesies Bifidobacterium yang ditemukan, beberapa 

diantaranya digunakan sebagai probiotik yaitu B. infantis, B. lactis, B. adolescentis, 

B. bifidum, B. breve, B. longum, B. animalis dan B. thermophillum. Bakteri-bakteri ini 

telah digunakan secara komersial sebagai probiotik dalam pembuatan yoghurt dan 
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produk olahan susu lainnya (Anonymous, 2013e). Berikut merupakan klasifikasi dari 

Bifidobacterium dan morfologi ditunjukkan pada gambar 2.7 : 

 

Kingdom  : Bacteria 

Fillum   : Actinobacteria 

Class   : Actinobacteria 

Upclass  : Actinobacteridae 

Ordo   : Bifidobacteriales 

Familli   : Bbifidobacteriaceae 

Genus   : Bifidobacterium 

 

 

Gambar 2.7 Bifidobacterium 

(Anonymous, 2013f) 

 

 Keberadaan Bifidobacterium dalam jumlah yang cukup, maka bakteri 

tersebut dapat menempel pada usus dan berkompetisi untuk mendapatkan makanan 

serta tempat untuk hidup dengan organisme pathogen lain seperti Canadia albicans. 

Pathogen yang tidak dapt bertahan akan keluar dari dalam tubuh melalui saluran 

pencernaan. Bifidobacterium dapat hidup di lingkungan tanpa oksigen dan asam 

karena menghasilkan asam asetat dan asam laktat, sehingga tubuh akan terlindungi 

dari bakteri lain yang memerlukan oksigen atau lingkungan basa untuk hidup. 

Manfaat lain dari Bifidobacterium yaitu mampu menghasilkan beberapa vitamin B-

kompleks yang bermanfaat bagi tubuh, membantu pengaturan diet bagi manusia 

yang mederita kondisi liver tertentu dan mencegah bakteri yang mengubah nitrat 

menjadi nitrit yang menyebabkan kanker. Bifidobacterium bb-12 lactis bermanfaat 

meringankan sejumlah masalah kesehatan termasuk alergi gluten, mengurangi 

resiko kanker dan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. 
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2.8 Antioksidan 

 Antioksidan adalah senyawa yang mempunyai struktur molekul yang dapat 

memberikan elektronnya dengan cuma-cuma pada molekul radikal bebas tanpa 

terganggu sama sekali fungsinya, kemudian dapat memutus reaksi berantai dari 

radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). Dalam arti khusus antioksidan adalah zat 

yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi antioksidan radikal bebas 

dalam oksidasi lipid. Menurut Amarowicz (2000), sumber-sumber antioksidan dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu antioksidan sintetik atau antioksidan yang 

diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia dan antioksidan alami atau antioksidan 

hasil ekstraksi bahan alami. 

 Menurut Kumalaningsih (2006), terdapat tiga jenis antioksidan yaitu 

antioksidan yang dibuat oleh tubuh kita sendiri yang berupa enzim-enzim, 

antioksidan alami yang diperoleh dari hewan dan tumbuhan dan antioksidan sintetik 

yang dibuat dari bahan-bahan kimia. Antioksidan sintetik adalah antioksidan yang 

diperoleh dari hasil sintesis reaksi kimia, sedangkan antioksidan alami adalah 

antioksidan hasil ekstraksi bahan alam. Antioksidan alami di dalam makanan dapat 

berasal dari senyawa antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen 

makanan, senyawa antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses 

pengolahan dan senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan 

ditambahkan ke makanan sebagai bahan tambahan pangan (Pratt, 1992). 

 Senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami adalah yang berasal 

dari tumbuhan yaitu tokoferol, vitamin C, betakaroten, flavonoid dan senyawa 

fenolik. Senyawa antioksidan alami tumbuhan umumnya adalah senyawa fenolik 

atau polifenolik yang dapat berupa golongan flavonoid, turunan asam sinamat, 

kumarin, tokoferol dan asam-asam organik fungsional. Golongan flavonoid yang 

memiliki aktivitas antioksidan meliputi flavon, flavonol, isiflavon, kateksin, flavonol 

dan kalkon. Sementara turunan asam sinamat meliputi asam kafeat, asam ferulat, 

asam klorogenat dan lain-lain (Nakatani, 1992). Untuk memenuhi kebutuhan 

antioksidan, maka antioksidan dibagi menjadi antioksidan enzim dan vitamin. Pada 

umumnya antioksidan vitamin lebih populer sebagai antioksidan dibandingkan 

enzim. Antioksidan vitamin mencakup alfa tokoferol (vitamin E), beta karoten dan 

asam askorbat (vitamin C). 
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 Menurut Rice-evans (1997) dalam Kumalaningsih (2007), atas dasar 

fungsinya terdapat lima jenis antioksidan yaitu: 

 Antioksidan Primer 

 Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah terbentuknya radikal bebas baru 

karena dapat merubah radikal bebas yang ada menjadi molekul yang 

berkurang dampak negatifnya, yaitu sebelum sempat bereaksi. Antioksidan 

dalam tubuh yang sangat terkenal adalah enzim superoksida dismutase. 

 Antioksidan Sekunder 

 Antioksidan sekunder merupakan senyawa yang berfungsi menangkap 

radikal bebas serta mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi 

kerusakan yang lebih besar. Contoh yang populer vitamin E, vitamin C dan 

betakaroten yang dapat diperoleh dari buah-buahan. 

 Antioksidan Tersier 

 Antioksidan tersier merupakan senyawa yang memperbaiki sel-sel dan 

jaringan yang rusak karena serangan radikal bebas. Biasanya yang termasuk 

kelompok ini adalah jenis enzim misalnya metionin sulfoksidan reduktase yang 

dapat memperbaiki DNA dalam inti sel. Enzim tersebut bermanfaat untuk 

perbaikan DNA penderita kanker. 

 Oxygen Scavanger 

 Antioksidan yang termasuk oxygen scavenger yang mampu mengikat 

oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi, misalnya vitamin C. 

 Sequesstrants  

 Senyawa yang dapat mengikat logam sehingga logam tersebut tidak dapat 

mengkatalis reaksi oksidasi. Akibat kerusakan dapat dicegah, contoh senyawa 

tersebut adalah asam sitrat dan asam amino. Tubuh dapat menghasilkan 

antioksidan berupa enzim yang aktif bila didukung oleh nutrisi pendukung atau 

mineral yang disebut ko-faktor. 

 

2.8.1 Mekanisme Kerja Antioksidan 

 Antioksidan adalah bahan tambahan yang digunakan untuk melindungi 

komponen-komponen makanan yang bersifat tidak jenuh atau mempunyai ikatan 

rangkap, terutama lemak dan minyak. Meskipun demikian antioksidan dapat pula 
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digunakan untuk melindungi komponen lain seperti vitamin dan pigmen, yang 

banyak mengandung ikatan rangkap di dalam strukturnya (Kelly, 2002). Mekanisme 

kerja antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama merupakan fungsi utama dari 

antioksidan yaitu sebagai pemberi atom hidrogen. Antioksidan (AH) mempunyai 

senyawa fungsi utama tersebut sering disebut sebagai antioksidan primer. 

Senyawa ini dapat memberikan atom hidrogen secara cepat ke radikal lipida (R*, 

ROO*) atau mengubahnya ke bentuk lebih stabil, sementara turunan radikal 

antioksidan (A*) tersebut memiliki keadaan lebih stabil dibanding radikal lipida. 

 Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan yaitu memperlambat 

laju autooksidasi dnegan berbagai mekanisme diluar mekanisme pemutusan rantai 

autooksidasi dengan pengubahan radikal lipida ke bentuk lebih stabil. Penambahan 

antioksidan (AH) primer konsentrasi rendah pada lipida dapat menghambat atau 

mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak. Penambahan tersebut dapat 

menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagansi. Radikal-

radikal antioksidan (A*) yang terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak 

mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul lipida lain 

membentuk radikal lipida baru. 

 Menurut Sitorus (2008), oksidasi lemak terdiri dari tiga tahap utama yaitu 

inisiasi, propagansi dan terminasi. Pada tahap inisiasi terjadi pembentukkan radikal 

asam lemak yaitu senyawa turunan asam lemak yang bersifat tidak stabil dan 

sangat reaktif dari hilangnya satu atom hidrogen (reaksi 1). Pada tahap selanjutnya 

yaitu propagansi, radikal asam lemak akan bereaksi dengan oksigen membentuk 

radikal peroksi (reaksi 2). Radikal peroksi lebih lanjut akan menyerang asam lemak 

menghasilkan hidroperoksida dan radikal asam lemak baru (reaksi 3). 

Inisiasi : RH - - R* + H*   (1) 

Propagansi : R* + O2 - - ROO*   (2) 

    ROO* + RH - - ROOH + R*  (3) 

 Dari berbagai antioksidan yang ada, mekanisme kerja serta kemampuan 

sebagai antioksidan sangat bervariasi. Kombinasi beberapa jenis antioksidan 

memberikan perlindungan yang lebih baik atau sinergisme terhadap oksidasi 

dibanding dengan satu jenis antioksidan saja. Sebagai contoh asam askorbat 

dicampur dengan antioksidan yang merupakan senyawa fenolik untuk mencegah 

reaksi oksidasi lemak. Dalam proses melumpuhkan radikal bebas. Sedangkan 
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vitamin E menjadi pelopor diikuti vitamin C dan dengan bantuan senyawa 

glutathione, betakaroten, seng, mangan dan selenium akan memudahkan 

pelumpuhan radikal bebas (Pratt, 1990). 

 

2.8.2 Aktivitas Antioksidan 

 Beberapa macam metode untuk pengukuran aktivitas antioksidan telah 

banyak digunakan untuk melihat dan membandingkan aktivitas antioksidan pada 

berbagai macam sumber antioksidan. Beberapa metode pengukuran aktivitas 

antioksidan yang dapat digunakan antara lain metode beta-karoten, metode 

linoleat, metode konjugasi, metode tiosianat, metode ransimat dan metode DPPH. 

Pengujian antioksidan dengan DPPH merupakan salah satu metode yang  

sederhana dengan menggunakan radikal 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil sebagai 

senyawa pendeteksi. DPPH merupakan senyawa radikal bebas yang bersifat stabil 

sehingga dapat bereaksi dengan atom hidrogen yang berasal dari suatu 

antioksidan membentuk DPPH tereduksi (Molyneux, 2004). Pengukuran aktivitas 

antioksidan dengan DPPH menggunakan alat spektrofotometer pada panjang 

gelombang 517 nm. 

 Prinsip dari metode DPPH ini, atom hydrogen dari suatu senyawa 

antioksidan akan membuat larutan DPPH tereduksi (DPPH-H) (Sharma dan Bhat, 

2008). Apabila larutan DPPH direaksikan dengan senyawa antioksidan, maka akan 

terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning (Molyneux, 2004). Semakin 

tinggi kemampuan suatu senyawa antioksidan dalam meredam radikal DPPH, 

maka warna yang dihasilkan akan semakin kuning dan mendekati jernih. Hal ini 

ditandai dengan semakin kecilnya nilai absorbansi yang terukur pada 

spektrofotometer. 
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Gambar 2.8 Struktur Kimia 1,1diphenyl-2-picrylhydrazil 

(Anonymous, 2013g) 

 

 


