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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Yogurt 

Yogurt merupakan produk yang berbentuk semi solid yang dihasilkan 

melalui proses fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat (BAL). Hidayat 

etal. (2006) menjelaskan bahwa perubahan kimiawi yang terjadi pada saat 

fermentasi menghasilkan tekstur, flavour, dan rasa yang khas pada yogurt 

sehingga mempunyai kandungan nutrisi yang lebih baik dibandingkan susu segar. 

Terdapat beberapa maanfaat yang dapat dihasilkan dari fermentasi susu yaitu 

dapat berfungsi sebagai pengawet alami, meningkatkan nilai gizi, mendapatkan 

rasa dan tekstur yang disukai serta meningkatkan variasi makanan. Yogurt dapat 

berfungsi sebagai salah satu minuman yang berfungsi untuk melancarkan 

pencernaan dan pengobatan.Sehingga hal inilah yang dapat membuat yogurt 

banyak diminati oleh konsumen dari berbagai kalangan (Sunarlim et al., 2007). 

Penambahan bakteri probiotik seperti Lactobacillus acidophilus dan 

Bifidobacterium logum pada  yogurt yang bermanfaat untuk kesehatan (Bernet et 

al., 1993) dan dapat berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

mencegah kanker usus, gastroenteritis, diare dan menyeimbangkan mikroflora 

usus dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam usus bila 

dikonsumsi secara teratur.  

Pemanfaatan starter campuran antara starter yogurt (Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus) dan bakteri probiotik dalam 
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pembuatan yogurt dapat berpotensi mempengaruhi karakteristik yogurt 

tersebut.Salah satunya adalah rasa yang lebih asam.Rasa asam pada yogurt 

disebabkan karena adanya asam laktat sebagai hasil metabolit akibat aktivitas 

Bakteri Asam Laktat (BAL) (Diana etal., 2003). Penggunaan starter campuran 

menjadikan akumulasi asam laktat lebih banyak dengan waktu yang relatif lebih 

cepat, yaitu sekitar 3,5 jam pada suhu 42°C (Ranadheera etal., 2012). 

Saat ini inovasi yogurt tidak hanya pada penambahan variasi bakteri, tetapi 

juga dengan perbaikan citarasa.Citarasa yogurt pada umumnya yaitu rasa asam 

yang kurang disukai oleh konsumen. Citarasa asam yogurt ini berasal dari laktosa 

dalam susu yang diubah menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat selama 

proses fermentasi berlangsung. Pemecahan laktosa menjadi asam laktat ini akan 

meningkatkan keasaman susu, sehingga menyebabkan yogurt memiliki rasa asam. 

Rasa asam pada yogurt perlu adanya penambahan perlakuan tambahan dalam 

proses pembuatannya. Saat ini sudah banyak inovasi yang dapat dilakukan untuk 

memperbaiki citarasa yogurt yaitu dengan penambahan flavor buah-buahan. 

Menurut Widodo (2002) jenis buah yang cocok untuk dicampurkan dengan yogurt 

yaitu buah yang manis untuk mengimbangi keasaman yogurt karena buah yang 

tidak terlalu manis tapi tidak terlalu asam juga dapat ditambahkan. Yogurt yang 

memiliki rasa manis baik karena ada penambahan gula maupun ditambah buah 

lebih disukai oleh konsumen (Hoppert et al., 2013). Salah satu buah yang dapat 

ditambahkan pada yogurt yaitu buah nangka, karena merupakan buah yang 

memiliki rasa manis yang terdapat kandungan gula yang tinggi, di antaranya 

glukosa, fruktosa dan sukrosa. Penambahan bahan tambahan seperti jus anggur 

dapat berfungsi untuk memperjang waktu fermentasi (Ozturk dan Oner, 1999) 
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yang diindikasikan dengan lambatnya penurunan pH pada jam ke-4. Fenomena 

yang serupa juga ditemukan pada penggunaan bahan lain seperti sukrosa (King et 

al., 2003), madu (Chick et al., 2006), cherry (Celik et al., 2006), lemon, dan 

strawberry (Drake et al., 2001) 

2.2 Buah Nangka 

   
Ilustrasi 1. Buah Nangka 

 
 

Nangka (Artocarpus heterophyllus) merupakan tanaman jenis buah 

tahunan yang tergolong ke dalam family malves dan hanya tumbuh di daerah yang 

beriklim tropis.Buah nangka dapat dikenali dari penampilan fisiknya seperti yang 

tampak pada Ilustrasi 1 antara lain kulit, batang, biji dan daging 

nangka.Selanjutnya, untuk guna menyederhanakan pemahaman, maka daging 

nangka akan disebut dengan buah nangka. Buah nangka merupakan salah satu 

buah yang memiliki rasa manis karena terdapat kandungan gula yang tinggi, di 

antaranya glukosa, fruktosa dan sukrosa. Buah nangka juga terdapat kandungan 

gizi yang cukup tinggi dan berkhasiat sebagai obat anti kanker dan pencegah 

sembelit.Selain itu, buah nangka juga memiliki aroma yang khas dan menarik 

karena adanya komponen-komponen volatil (Azizah et al., 2013). 

Harga buah nangka yang cukup relatif murah dan mudah untuk didapatkan 

dipasaran tetapi saat ini cara pemanfaatan buah nangka masih sangat terbatas 

Batang Nangka 

Kulit Nangka 

 

Biji Nangka 

Daging Nangka 
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sehingga masyarakat hanya mengkonsumsi daging buah nangka saja. Daging buah 

nangka dapat dijadikan sebagai manisan kering, nangka muda juga dapat diolah 

menjadi gudeg dan nangka matang dapat dibuat sirup, keripik, kolak, pudding 

atau dapat dikonsumsi langsung dalam keadaan segar. Buah-buahan sangat mudah 

rusak bila tidak ditangani dengan baik karena akan mengalami perubahan 

fisiologis, fisik, kimiawi dan mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan atau 

kebusukan pada buah. Oleh karena itu perlu adanya upaya pengolahan pangan 

untuk meningkatkan masa simpan buah dan meningkatkan penganekaragaman 

pangan untuk mengurangi kehilangan hasil panen (Antarlina dan Umar, 2006). 

Saat ini, inovasi yogurt yang berkembang yaitu dengan menambahkan 

ekstrak buah pada yogurt (Rahayu, 2009).Salah satu buah yang dapat 

ditambahkan pada produk yogurt yaitu daging nangka yang diekstrak. Ekstrak 

nangka ditambahkan pada proses pembuatan yogurt yang digunakan sebagai 

flavor. Kandungan oligosakarida yang tertinggi pada buah nangka diperoleh dari 

daging nangka yang merupakan prebiotik.(Wichienchot et al., 2011).  

2.3 Karagenan 

Karagenan adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut Famili 

Rhodophyceae seperti Euchema spinosum dan Euchema cottonii, terdiri dari rantai 

poliglikan bersulfat dengan massa molekuler kurang lebih di atas 100.000 kDa 

serta bersifat hidrokoloid. Karagenan mempunyai sifat fungsional yang sangat 

baik yang berguna untuk mengontrol kadar air dan berfungsi sebagai sistem yang 

menstabilkan dalam pangan. Selain itu, karagenan dapat berguna untuk 

memperbaiki tekstur dan sistem fungsional dalam pati. Karagenan banyak 

digunakan di industri pangan, salah satu contohnya yaitu untuk membuat gel susu 
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dan untuk penstabil produk seperti pengemulsi susu coklat, lemak dan es krim 

(Langendorff et al., 2000). 

Karagenan diproduksi dengan proses ekstraksi dari rumput laut. 

Umumnya, hasil ekstrak ini berfungsi sebagai bahan penstabil. Menurut Rahma 

(2012), karagenan dapat digunakan sebagai bahan penstabil karena  memiliki 

gugus sulfat yang bermuatan negatif di sepanjang rantai polimernya dan bersifat 

hidrofilik. Struktur kappa dan karagenan memungkinkan terjadinya pembentukan 

double helix yang mengikat rantai molekul menjadi gel dan berfungsi sebagai 

stabilisator yang berfungsi untuk menghambat molekul-molekul besar untuk 

mengendap. 

Karagenan mempunyai peran penting dalam bidang pangan yaitu untuk 

meningkatkan bahan fungsional baru yang berfungsi mengontrol tekstur fisik 

seperti kekentalan. Menurut Nugroho et al. (2014) Kappa-karagenan akan 

mengalami pembentukan pada saat pendinginan dan kembali cair saat dipanaskan. 

Penambahan karagenan pada suatu produk olahan akan meningkatkan stabilitas 

larutan. Sebaliknya, penambahan karagenan dengan kuantitas lebih besar akan 

menyebabkan pembentukan gel yang berlebihan.  

Karagenan erat kaitannya apabila dibandingkan dengan agar agar, 

keduanya memiliki sifat sebagai pembentuk gel.Agar agar adalah phykokoloid 

yang diekstrak dari alga merah.Agar agar tersusun atas campuran 2 polysakarida 

yaitu agrose dan agropektin.Sedangkan karagenan adalah hidrokoloid yang 

diekstrak dari alga merah.Karagenan merupakan polisakarida linear yang tersusun 

atas unit-unit galaktosa dan 3,6-anhidrogalaktosa dengan ikatan glikosidik α-1,3 

dan β-1,4. 
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2.4 Yogurt Bubuk 

Pembuatan yogurt bubuk merupakan salah satu alternatif pengolahan 

yogurt dalam bentuk yogurt kering, sehingga memiliki masa simpan yang relatif 

lama pada suhu ruang.Pengeringan produk yogurt bubuk dapat memberikan 

kemudahan dalam transportasi dan penyimpanan (Baharudin, 2006).Yogurt 

mempunyai manfaat yang cukup seimbang dan memiliki ukuran yang lebih 

kecil.Kadar air yang rendah membuat produk tidak mudah terkontaminasi oleh 

mikrobia. Menurut Hasibuan (2005), dalam proses pengeringan yogurt merupakan 

proses pemecahan ikatan molekul-molekul air yang terdiri dari unsur oksigen dan 

hydrogen dipecahkan maka akan keluar molekul dari bahan sehingga yogurt akan 

kehilangan air yang dikandungnya. Krasaekoopt et al. (2012) mengatakan bahwa 

dalam keadaan penyimpanan rapat, yoghurt bubuk dapat disimpan lebih dari 18 

bulan dan memiliki kualitas yang baik, tetapi perlu dipertimbangkan cara 

pengepakan vacuum sehingga dapat memperkecil kadar air. Penyimpanan yogurt 

bubuk pada suhu dingin dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik dan lebih 

tahan lama daya penyimpanannya.Yoghurt merupakan salah satu bahan pangan 

yang pekat terhadap panas sehingga perlu dilakukan metode yang tepat untuk 

membuat yoghut bubuk. Proses pengeringan yogurt dapat dilakukan salah satunya 

dengan menggunakan alat alat pengering jenis: vacuum drier, spray drier maupun 

drum drier. 

2.5 Aktivitas Antioksidan 

Antioksidan merupakan zat yang dapat menghambat dan mencegah 

terjadinya proses oksidasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Aktioksidan 
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mempunyai peran yang sangat penting dalam mempertahankan produk 

pangan.Menurut Sidik (1997) berbagai macam tumbuhan terdapat kadungan 

antioksidan diantaranya flavonoid, isoflavonoid.Salah satu tumbuhan yang 

memiliki kandungan antioksidan yaitu buah nangka. Dalam pembuatan yogurt 

bubuk, penambahan ekstrak buah nangka pada proses pengeringan berfungsi 

untuk mengurangi terjadinya kerusakan.  

Aktivitas antioksidan akan mudah rusak pada perlakuan suhu yang lebih 

dari 60˚C. Menurut Pokorny et al. (2005) proses pengolahan pangan yang 

menggunakan suhu tinggi akan merusak senyawa antioksidan pada bahan pangan 

dan  berdampak pada penurunan nilai aktivitas antioksidan. Hal ini sependapat 

dengan Wahyunindiani et al. (2013), yang menerangkan bahwa salah satu 

komponen antioksidan yaitu acetogenin dapat mempengaruhi penurunan aktivitas 

antioksidan. Acetogenin merupakan salah satu senyawa yang digunakan untuk 

pengobatan kanker dengan mekanisme pengikatan pada sel tumor dan mencegah 

sel tersebut dalam mereproduksi  tetapi senyawa ini tidak bereaksi terhadap sel 

yang sehat sehingga efek samping pengobatan menjadi lebih minimal. 

2.6 Kadar Protein 

        Protein merupakan suatu zat yang sangat penting bagi tubuh, karena 

protein mempunyai fungsi sebagai zat penambah nutrisi di dalam tubuh.Protein 

juga mempunyai peranan yang penting yaitu sebagai zat pembangun dan 

pengatur. Salah satu bahan pangan yang banyak mengandung protein adalah susu. 

Protein susu dapat digolongkan menjadi dua yaitu kasein dan whey protein. Susu 

yang digunakan dalam pembuatan yogurt sangat berpengaruh terhadap nilai kadar 

protein (Legowo et al., 2009). Denaturasi protein merupakan salah satu kerusakan 
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yang diakibatkan oleh suhu tinggi dan nilai pH. Menurut pendapat De Man (1997) 

proses pengolahan dan penyimpanan makanan dapat mengalami perubahan kimia 

yang melibatkan unsur  protein. Proses pemanasan protein pada yogurt akan 

memecah ikatan peptida terbentuk dari ikatan gugus CO dari gugus karboksil 

suatu asam amino sehingga proses pemecahan protein ini berpengaruh dalam 

pembentukan senyawa antioksidan. Selain itu, pada proses pemanasan terjadi 

reaksi maillard yang terjadi antara gula reduksi dengan protein yang akan 

membentuk senyawa antioksidan dan dapat meningkatkan senyawa antioksidan 

(Zhang, 2002). 

2.7 Kadar Gula 

        Laktosa merupakan senyawa gula yang terdapat dalam susu sapi dan 

merupakan bahan utama dari proses pembuatan yogurt.. Buah-buahan yang 

ditambahkan dalam pembuatan yogurt berperan dalam peningkatkan kadar gula. 

Buah-buahan ini berfungsi untuk mengurangi rasa asam dan meningkatkan 

konsumsi pada yogurt.Salah satu bahan untuk meningkatkan kualitas tersebut 

adalah buah nangka.Buah nangka memiliki kandungan oligosakarida dengan 

kandungan gula yang tinggi sehingga befungsi sebagai bahan pemanis dalam 

pembuatan yogurt. Menurut pendapat Azizah et al. (1997), rasa manis pada buah 

nangka berasal dari kandungan gula tinggi yang terdiri dari glukosa, fruktosa dan 

sukrosa. Kadar gula pada yogurt memiliki hubungan yang erat dengan antioksidan 

karena pada saat proses fermentasi yaitu metabolisme bakteri asam laktat 

mengurai menjadi glukosa maupun fruktosa. Hal ini sesuai dengan pendapat De 

Man (1997) yang menerangkan bahwa kondisi asam, sukrosa dapat terurai 

menjadi komponen glukosa dan fruktosa. Aktivitas antioksidan pada yogurt 
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 berperisa buah nangka dipengaruhi oleh adanya antioksidan yang dihasilkan dari 

bakteri asam laktat. 

2.8 Kestabilan Emulsi 

        Kualitas tekstur yogurt bubuk ditentukan dari kestabilan emulsi yogurt 

bubuk setelah direhidrasi.Kestabilan emulsi yogurt bubuk dapat diketahui apabila 

dilarutkan dalam air. Kestabilan emulsi ini dapat dipengaruhi oleh temperatur 

selama proses emulsifikasi, ukuran partikel lemak, visikositas, pH, dan nilai 

protein yang larut. Pada proses pengeringan dapat mengakibatkan terjadinya 

pemecahan emulsi karena diameter partikel yang semakin kecil dan permukaan 

lemak yang semakin besar sehingga protein tidak cukup menyelubungi semua 

partikel lemak. Hal ini sesuai dengan pendapat Widodo (2008), lemak yang tidak 

terselubungi dari emulsi akan keluar dan terpisah. Oleh karena itu upaya 

pencegahan terjadinya flokulasi pada yogurt dapat dilakukan dengan penambahan 

emulsi berupa karagenan. Penambahan karagenan berfungsi untuk menstabilkan 

sistem emulsi pada yogurt bubuk sehingga  emulsinya stabil dan lamanya waktu 

terjadinya flokulasi menghasilkan produk yogurt dengan kualitas yang baik. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Aberle et al. (2001), karagenan bersifat hidrofilik yang 

dapat mengikat air dan untuk menstabilkan sistem emulsi pada produk. 

 

 

  


