
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi industri pengolahan minumun dewasa ini makin berkembang 

dan lebih mengarah kepada bentuk yang praktis, sebagai contoh adalah bubuk. 

Minuman bubuk sudah banyak dijumpai, namun minuman jenis yogurt belum 

banyak ditemui dalam bentuk bubuk. Semakin berkembangnya teknologi dan 

permintaan konsumen akan produk yang lebih praktis dan efisien merupakan 

salah satu latar belakang membuat yogurt menjadi bubuk. Menurut Tangkeallo 

dan Widyaningsih (2014) minuman serbuk merupakan minuman yang mudah 

larut dalam air, memiliki masa simpan yang lebih lama serta mempunyai nilai 

efisiensi karena dapat memperkecil volume packaging sehingga lebih praktis. Hal 

serupa juga diungkapkan oleh Rifkowaty dan Martanto (2016) bahwa pembuatan 

suatu bahan menjadi serbuk dapat meningkatkan nilai jual dan membuat bahan 

lebih praktis. 

 Yogurt merupakan produk olahan susu yang terbuat dari proses fermentasi 

dengaa bantuan bakteri asam laktat (BAL) Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus. Kedua jenis bakteri tersebut mampu mengubah 

laktosa dan protein menjadi asam amino yang lebih sederhana yang 

mengakibatkan nilai gizi yogurt meningkat dan lebih mudah dicerna oleh sistem 

pencernaan. Yogurt mengandung bakteri asam laktat atau probiotik yang 
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menguntungkan bagi pencernaan. Oleh karena itu, perlu dijaga kualitasnya 

sehingga dalam proses lanjutan tidak terjadi penurunan kualitas fisik, kimia, 

maupun mikrobiologinya. Proses lanjutan ini, diantaranya adalah proses 

pengeringan menggunakan suhu tinggi untuk menghasilkan yogurt bubuk. 

Pengeringan yogurt sangat beresiko pada turunnya jumlah dan kualitas bakteri 

asam laktat. Penurunan kualitas dari bakteri asam laktat berbading lurus dengan 

tingkat viskositas, artinya semakin rendah kualitas bakteri asam laktat maka 

semakin rendah pula viskositas yogurt, karena berkurangnya kemampuan BAL 

dalam  proses fermentasi. Kedua, penambahan oligosakarida dari berbagai macam 

buah-buahan telah banyak diketahui mampu memperbaiki porositas dan daya larut 

serta memperbaiki mutu fisik pada yogurt. Hal ini dapat diaplikasikan untuk 

mengurangi terjadinya penurunan kualitas akibat proses-proses yang terjadi pada 

saat pembubukan yogurt (Yuliana et al., 2014).  

  Proses pembuatan bubuk pada yogurt merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan bakteri asam laktat yang harus dipertahankan kehidupannya. 

Proses pengeringan yang terjadi sebagai akibat dari proses pembuatan yogurt 

bubuk sangat mempengaruhi populasi bakteri asam laktat, karena BAL sangat 

rentan dengan suhu tinggi. Proses pengeringan pada yogurt dapat dilakukan 

dengan beberapa metode, Misalnya pengeringan yogurt menggunakan Vacuum 

Drying dengan suhu 70
o
C, Cabinet Drying dan Pengeringan yogurt dengan 

metode Freeze Drying dengan suhu -80
o
C yang terbukti dapat mempertahankan 

bakteri asam laktat pada yogurt (Capela et al., 2005). 
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Masalah pada produk berbasis susu fermentasi khususnya yogurt ada dua 

yaitu, masa simpan yang relatif singkat dan keterbatasan tempat penyimpanan. 

Masalah yang kedua adalah rasa asam yang dihasilkan biasanya kurang disukai. 

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan proses pembubukan, 

proses ini bertujuan untuk membuat yogurt mudah terehidrasi dan tahan lama, 

sedangkan untuk rasa asam pada yogurt dapat diatasi dengan penambahan perisa 

buah salak sehingga meningkatkan citarasa manis.  

Karagenan ditambahkan pada yogurt bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas fisik yogurt bubuk, meliputi viskositas, adhesifitas, kohesifitas, tekstur, 

dan kestabilan emulsi pada yogurt bubuk. Karagenan juga dapat menjaga nilai pH 

agar tidak turun dratis, sebagai emulsifier, menjaga bakteri agar tetap hidup dan 

dan sebagai agen pengental. 

Buah salak merupakan buah yang banyak ditemui pada daerah tropis, 

khususnya Indonesia. Produksi buah salak pondoh di Jawa Tengah menurut 

Yuliana et al., (2014) sebesar 437,41 ton. Buah salak ditambahkan pada yogurt 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas fisik. Buah salak mengandung fruktosa dan 

pektin yang diduga dapat memperbaiki kualitis fisik dan bentuk butiran yogurt 

bubuk, sehingga dapat terehidrasi dengan sempurna. Ekstrak salak pondoh 

digunakan sebagai penambah aroma ataupun rasa pada yogurt bubuk. Penggunaan 

buah salak pondoh beralasan karena buah salak pondoh merupakan plasma nutfah 

lokal Jawa Tengah dan produksinya yang tinggi. 
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1.2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perbedaan 

penambahan karagenan 1%, 2%, dan 3% dan penggunaan ekstrak buah salak 5% 

terhadap sifat fisik dan mikrostruktur pada yogurt bubuk.  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu akan diperoleh informasi 

ilmiah terkait dengan pembuatan yogurt bubuk dengan metode pengeringan 

menggunakan cabinet dryer.  

1.3. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini yaitu diduga terdapat pengaruh penambahan 

karagenan dan ekstrak buah salak dengan konsentrasi berbeda terhadap viskositas, 

mikrostruktur, kestabilan emulsi dan adhesifitas yogurt bubuk yang dihasilkan. 


