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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Yogurt  

Bahan utama pembuatan yogurt adalah susu. Susu sebagai salah satu 

bahan makanan yang memiliki kandungan gizi lengkap karena terdapat sumber 

energi yaitu protein, lemak, dan mineral. Sementara itu, susu juga termasuk 

konstituen utama dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama pada balita, 

anak-anak, dan orang dewasa (Davies et al., 1986). Menurut Widodo (2002), susu 

didefinisikan sebagai bahan pangan yang dihasilkan selama periode laktasi oleh 

hewan menyusui dengan tujuan utama sebagai sumber nutrisi dan memberikan 

sistem kekebalan bagi anak yang baru dilahirkannya. Susu merupakan hasil 

sekresi kelenjar ambing atau mamae dari ternak yang diperoleh melalui 

pemerahan ambing mamalia yang sehat, mengandung lemak, protein, laktosa serta 

berbagai jenis garam dan vitamin (Susilorini dan Sawitri, 2006). Susu adalah 

cairan yang dihasilkan oleh sapi perah dan berupa campuran kompleks berbagai 

senyawa kimia yang terlarut atau terdispersi di dalam air (Legowo et al., 2009). 

Susu dapat diolah menjadi berbagai produk antara lain es krim, keju, mentega, dan 

yogurt. 

Yogurt adalah suatu produk fermentasi yang diperoleh dari susu segar 

dengan biakan campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophillus. Pembuatan yogurt dilakukan melalui proses fermentasi dengan 

memanfaatkan bakteri asam laktat L. bulgaricus dan S. thermophillus. Bakteri S. 

thermophillus berkembang biak lebih cepat dan menghasilkan baik asam maupun 
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CO2 yang kemudian merangsang pertumbuhan dari L. bulgaricus. 

Mikroorganisme ini bertanggung jawab atas pembentukan tekstur dan rasa yogurt 

(Goff, 2003). Yogurt merupakan salah satu produk olahan susu yang paling 

popular untuk jenis makanan yang mengandung probiotik (Adolffson et al., 2004). 

Yogurt mengandung bakteri hidup diantaranya probiotik yang menguntungkan 

bagi mikroflora dalam saluran pencernaan (McLean, 1993).  Yogurt dapat dibuat 

dari susu segar dan atau susu skim dengan menggunakan bakteri asam laktat 

sebagai starter. Proses pembuatan yogurt secara umum terdiri atas empat langkah 

dasar, yaitu pemanasan, inokulasi, pemeraman, dan pendinginan. Pemanasan yang 

dilakukan pada susu sebelum diinokulasi kultur dilakukan pada suhu 80 – 85
o
C 

selama 15 – 30 menit. Tujuan dari proses pemanasan ini adalah untuk membunuh 

mikroba patogen dan mikroba awal dalam susu yang tidak diinginkan sehingga 

kultur yogurt dapat tumbuh secara optimum, menguapkan sebagian air dan 

membebaskan sebagian oksigen sehingga menciptakan kondisi anaerobik bagi 

kultur selama fermentasi (Rahman et al., 1992). Inokulasi starter dilakukan setelah 

susu didinginkan kembali hingga suhu 37
o
C. Proses pemeraman yogurt dapat 

dilakukan pada berbagai kombinasi suhu dan waktu. Proses pemeraman yogurt 

biasanya dilakukan pada suhu antara 35 – 46
o
C dengan kisaran waktu mulai dari 3 

sampai 24 jam. Kombinasi suhu dan waktu pemeraman yang berbeda memberikan 

hasil karakteristik yogurt yang berbeda (Fardiaz, 1993). 

Yogurt merupakan produk semiliquid yang sebaiknya disimpan pada suhu 

rendah yaitu ± 4
o
C, agar proses fermentasi berjalan lambat dan menghindari 

pertumbuhan bakteri-bakteri yang tidak diinginkan sehingga produk dapat 

disimpan lebih lama (Widodo, 2002).  Menurut Kumar dan Mishra (2004), umur 
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simpan yogurt pendek hanya berkisar 5 hari pada suhu 7
o
C dan bertahan 1 hari 

pada suhu 25-30
o
C. Pembuatan yogurt bubuk dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif untuk memperpanjang masa simpan yogurt pada suhu ruang dan dapat 

memperkecil ruang penyimpanan yogurt serta mempermudah dalam pengepakan. 

         Pada pembuatan yogurt dapat ditambahkan gula maupun ekstrak buah 

seperti cherry, lemon, strawberry, melon, dan nangka. Buah nangka merupakan 

buah yang memiliki rasa manis karena kandungan gula yang tinggi serta bau yang 

khas (Mukprasirt et al., 2004). 

2.2. Buah Nangka 

Buah nangka dapat memberikan nutrisi sebagai sumber vitamin, mineral 

dan kalori. Seperti halnya pada buahnya yang lembut dan matang bijinya pun kaya 

akan mineral dan vitamin (Molla, 2008). Pada buah yang matang, biji nangka 

memiliki aroma yang unik dan umumnya dikonsumsi sebagai sebuah makanan 

pencuci mulut dan menjadi komponen tambahSan dalam pengolahan kuliner di 

Asia (Mukprasirt et al., 2004). Nangka yang keras lebih besar dari pada buah 

nangka yang lunak walaupun daging buah bagian dalam lebih manis dan beraroma 

(Guilherme, 2004). 

Nangka adalah salah satu buah lokal yang belum banyak dimanfaatkan 

untuk meningkatkan citarasa pada pembuatan yogurt terutama dalam hal untuk 

memperkaya rasa manis. Yogurt yang mempunyai rasa manis lebih banyak 

disukai oleh konsumen, rasa manis tersebut dapat diperoleh dengan menambahkan 

gula maupun dengan penambahan buah (Hoppert et al., 2013). Penggunaan bahan 

tambahan seperti jus buah anggur (Ozturk dan Oner, 1999), ternyata 
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memperpanjang waktu fermentasi, 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). 

Efek positif dalam meningkatkan kesukaan muncul dari penggunaan nangka 

dalam pembuatan yogurt, mengingat nangka merupakan buah yang memiliki rasa 

manis karena kandungan gula yang tinggi, diantaranya glukosa, fruktosa, dan 

sukrosa. Selain itu, nangka juga memiliki bau yang khas dan menarik karena 

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

buah nangka juga memiliki kelebihan untuk meningkatkan dan mempertahankan 

populasi BAL karena adanya oligosakarida sebagai prebiotik. Menurut 

Wichienchot et al. (2011) bahwa nangka mengandung oligosakarida yang cukup 

tinggi, oligosakarida ini sebagai prebiotik yang selektif dam fermentasi mikroflora 

dalam salauran pencernaan dan dapat menekan pertumbuhan mikroba patogen. 

2.3. Starter Yogurt 

 Yogurt adalah salah satu jenis olahan susu yang difermentasi oleh bakteri. 

Jenis mikroba fermentatif memegang peranan penting pada pemeraman dan 

pembentukan aroma yang khas untuk berbagai jenis hasil olahan susu seperti keju, 

asam-asam, kefir, dan yogurt (Harper dan Hall, 1976).  Menurut Farnworth et al. 

(2007), jenis probiotik yang banyak digunakan sebagai kombinasi bakteri pada 

pembuatan yogurt adalah bakteri dari genus Lactobacillus dan Bifidobacterium. 

Gilliand (2003) juga menyatakan bahwa spesies bakteri dalam genus 
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Lactobacillus, Lactobacillus acidophilus merupakan spesies yang paling banyak 

digunakan dalam produk fermentasi karena sifat probiotiknya. 

Rasio starter kedua jenis bakteri S. thermophillus dan L. bulgaricus lazim 

dengan perbandingan 1:1 namun S. thermophillus lebih cepat tumbuh dari L. 

bulgaricus. Setelah rasio S. thermophillus dan L. bulgaricus mencapai 3:1, maka 

produk asam laktat yang terbentuk, dapat menghambat pertumbuhan S. 

thermophillus, tetapi menjadi faktor pendukung pertumbuhan L. bulgaricus 

hingga akhirnya mencapai keseimbangan populasi dengan ratio 1:1 pada akhir 

masa inkubasi (Muawanah, 2012). Pertumbuhan S. thermophillus akan terhambat 

pada keasaman 0,7 dan dapat berhenti pertumbuhannya pada keasaman 1,0 %. 

Namun ketika media fermentasi starter yogurt adalah susu skim, maka bakteri S. 

thermophillus dan L.bulgaricus akan tumbuh secara berada secara bersama-sama 

dalam rasio yang seimbang. 

         S. thermophillus dibedakan dari genus streptococcus berdasarkan 

pertumbuhannya pada suhu 45
o
C dan yang tidak dapat tumbuh pada suhu 10

o
C 

(Tamime dan Deeth, 1980). Bakteri Lactobacillus tumbuh sangat baik pada pH 

5,5 dan pertumbuhannya terhenti pada keasaman pH 3,8 – 4,8. Helferich dan 

Westhoff (1980) menyatakan bahwa bakteri ini mempunyai suhu optimum untuk 

pertumbuhannya dan menyukai suasana agak asam (pH 5,5). Suhu optimum bagi 

pertumbuhan S. thermophillus adalah 37
o
C dan L. bulgaricus 45

o
C. Jika kedua 

bakteri itu diinokulasi pada suhu 45
o
C (pH 6,6 – 6,8). S. thermophillus mula-mula 

tumbuh lebih baik dan setelah pH menurun karena dihasilkan asam laktat, maka L. 

bulgaricus akan tumbuh lebih baik. Menurut Triana et al. (2006) bakteri 

Lactobacillus sp. akan mulai mengalami penurunan populasi pada suhu 50
o
C 
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karena Lactobacillus sp. termasuk bakteri mesofilik. Oleh karena proses 

pengeringan membutuhkan waktu yang relatif singkat sehingga untuk membuat 

yogurt menjadi bubuk menggunakan suhu 50
o
C untuk tetap mempertahankan 

populasi BAL. 

2.4.  Yogurt Bubuk 

Pembuatan yogurt bubuk merupakan salah satu alternatif pengolahan agar 

yogurt memiliki umur simpan yang lebih lama dan dapat disimpan dalam suhu 

ruang. Pengeringan dapat mengurangi kerusakan bahan dan menghasilkan produk 

baru yang dapat memberikan kemudahan dalam transportasi. Menurut Kumar dan 

Mishra (2004), untuk meningkatkan umur simpan dari yogurt dapat dilakukan 

dengan mengurangi kadar air, yogurt bubuk juga dapat mengurangi ruang 

penyimpanan dan mempermudah dalam hal pengepakan. Pembuatan yogurt bubuk 

membutuhkan bahan pengisi untuk mencegah terjadinya kerusakan mikroba pada 

saat proses pengeringan. Bahan pengisi yang ditambahkan ini dibutuhkan untuk 

mempercepat proses pengeringan, meningkatkan rendemen, melapisi komponen, 

flavor dan mencegah kerusakan akibat panas. 

Yogurt bubuk merupakan produk hasil fermentasi susu yang kemudian 

diproses lebih lanjut dengan melalui proses pengeringan. Pengeringan merupakan 

penghilangan kadar air suatu bahan dengan prinsip perbedaan kelembaban antara 

udara pengering dengan bahan makanan yang dikeringkan serta dapat 

menghambat atau menghentikan perkembangan mikroorganisme dan kegiatan 

enzim yang dapat menyebabkan pembusukan. Material biasanya dikontakkan 
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dengan udara kering yang kemudian terjadi perpindahan massa air dari material ke 

udara pengering (Indriani dan Sulandari, 2013). 

Berdasarkan studi literatur dan pra-penelian yang sudah dilakukan 

pembuatan yogurt bubuk tidak mudah. Hal ini disebabkan karena populasi 

probiotik pada yogurt yang harus dipertahankan disamping itu adanya proses 

pengeringan menjadi bubuk yang membutuhkan panas, sehingga perlu adanya 

ketelitian dalam melakukan proses pengeringan. Yogurt mengandung gula susu 

atau laktosa yang menyebabkan yogurt dapat lengket pada nampan pengering 

sehingga cukup sulit dalam pengambilan yogurt bubuk. Menurut Kumar dan 

Mishra (2004) tujuan utama dari pengeringan adalah memperpanjang umur 

simpan yogurt dalam bentuk bubuk yang berkualitas tinggi tanpa perlu dilakukan 

pendinginan selanjutnya. Akan tetapi, dalam upaya meningkatkan jumlah padatan 

yogurt bubuk juga penting dan meningkatkan efisiensi pengeringan. Salah satunya 

dengan cara menghilangkan whey atau menguapkan kadar air yogurt. 

Pengurangan whey dapat dilakukan dengan cara penekanan, sentrifugasi, ultra-

filtrasi. 

2.5. Karagenan  

Karagenan adalah senyawa yang diekstraksi dari rumput laut dari Famili 

Rhodophyceae seperti Euchema spinosum dan Euchema cottoni yang terdiri dari 

rantai poliglikan bersulfat dengan massa molekuler (Mr) kurang lebih di atas 

100.000 serta bersifat hidrokoloid. Karagenan tidak mempunyai nilai nutrisi dan 

digunakan sebagai bahan penstabil pada makanan. Bahan penstabil adalah 

senyawa hidrofilik yang efektif untuk mengikat air sehingga dapat menghaluskan 
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tekstur, meningkatkan kekentalan, tetapi tidak berpengaruh terhadap titik beku. 

Jenis-jenis zat penstabil adalah agar, pektin, karagenan, Carboxy Methyl Cellulose 

(CMC), glatin, dan lain-lain. Karagenan adalah senyawa yang diekstraksi dari 

rumput laut dari Famili Rhodophyceae seperti Euchema spinosum dan Euchema 

cottonii yang terdiri dari rantai poliglikan bersulfat dengan massa molekuler 

kurang lebih di atas 100.000 serta bersifat hidrokoloid (Prasetyowati et al., 2008). 

Karagenan diperoleh melalui ekstraksi dari rumput laut yang dilarutkan dalam air 

atau larutan basa kemudian diendapkan menggunakan alkohol atau KCl. 

Karagenan dapat digunakan pada makanan hingga konsentrasi 1500 mg/kg guna 

membentuk gel, mengentalkan tekstur, dan menstabilkan material utamanya. Oleh 

karena banyak manfaat yang dapat dicapai, maka wajar jika karagenan telah 

banyak digunakan dalam industri makanan guna membuat gel susu, pengemulsi 

lemak susu, es krim, dan susu coklat (Langendorff et al., 2000). 

Karagenan sangat berperan dalam bidang pangan. Karagenan penting 

untuk mengembangkan bahan fungsional baru yang digunakan untuk mengontrol 

tekstur fisik seperti kekerasan dan kelembutan. Secara khusus, polisakarida yang 

banyak digunakan dalam industri susu untuk bahan penstabil, penebalan, dan gen 

pembuat gel. Dalam hal ini, karagenan yang digunakan dalah Kappa-karagenan. 

Menurut Sano dan Hiyoshi (2000) Kappa-karagenan berasal dari ekstrak rumput 

laut merah yang terdiri dari α–(I-3)-D-galaktosa 4-sulfat dan ß–(I-4)-3,6 anhydro-

D-galaktosa memiliki gel pembentuk dan kemampuan menstabilkan protein susu. 

Mekanisme gelasi dan stabilisasi dari karagenan dianggap sebagai konsekuensi 

dari kehadiran 3,6-anhydride. 
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2.6. Viskositas 

 Viskositas atau kekentalan susu merupakan faktor penting untuk 

menentukan pemisahan krim, pemindahan masa dan panas, serta kondisi aliran 

dalam proses penanganan dan pengolahan susu.  Menurut Winarno dan Fernandez 

(2007) produk fermentasi yang mengacu pada yogurt mempunyai viskositas 

antara 8,28 – 13,00 cP. Berdasarkan hasil penelitian Setianto et al. (2013) 

viskositas erat hubungannya dengan nilai pH, karena nilai pH dapat menurunkan 

kelarutan kasein, sehingga terjadi interaksi hidrofobik antara misel kasein 

membentuk struktur dan konsistensi yogurt yang menyebabkan yogurt makin 

kental sehingga viskositas naik. Prinsip penentuan kekentalan terletak pada  sifat 

cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir, dimana makin 

tinggi kekentalan maka makin tinggi hambatannya. 

2.7. Nilai pH  

 Nilai pH dan total asam erat kaitannya dengan pembuatan yogurt karena 

yogurt adalah salah satu produk fermentasi yang menghasilkan asam laktat. Oleh 

karena itu, dalam pengujian pH dan total asam sangat penting untuk membuat 

yogurt yang berkualitas. Nilai pH merupakan logaritma negatif dari aktivitas ion 

hidrogen dan merupakan faktor penting terhadap pertumbuhan mikroorganisme 

dalam produk pangan. Menurut Zeuthen dan Bogh-Sorensen (2003) bahwa energi 

metabolisme mikrobial sangat ditentukan oleh perpindahan air pada membran, 

dan aktivitas enzim mikrobial dan stabilitas makromolekul seluler. Hasil dari nilai 

pH menunjukkan dari jumlah ion hidrogen (H
+
) yang terdapat pada yogurt. 

Semakin rendah nilai pH maka yogurt yang dihasilkan memiliki rasa yang asam. 
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Hal ini membuktikan bahwa nilai pH berbanding terbalik dengan total asam. Hal 

ini sependapat dengan Legowo (2002), bahwa keasaman menunjukan banyaknya 

jumlah asam yang ada dalam suatu produk dan sering dinyatakan sebagai total 

asam atau keasaman tertitrasi. Selama penyimpanan, keasaman susu cenderung 

meningkat karena sebagian laktosa akan diubah oleh mikroba menjadi asam laktat 

dan asam organik lain. Besarnya nilai keasaman tersebut berbanding terbaik 

dengan pH. Artinya, apabila keasaman susu meningkat maka nilai pH akan turun. 

Menurut Tamine dan Marshall (1977) bahwa terbentuknya asam laktat 

menyebabkan yogurt memiliki rasa asam dan pH antara 3,8 – 4,6. Sementara ini 

menurut Mattila-Sandholm dan Saarela (2000) pH yogurt berkisar antara 4,3 – 

4,5. 

2.8.  Adhesifitas 

 Kualitas tekstur yogurt dapat ditentukan oleh empat parameter utama: 

firmness, springiness, cohesiveness, dan adhesiveness. Firmness dapat diartikan 

sebagai keteguhan, dalam hal ini yang dimaksud keteguhan adalah kekuatan 

optimal pada saat pertama kali suatu benda dapat tertekan oleh probe. Springness 

adalah gaya pegas yang dimiliki oleh suatu bahan pangan, gaya pegas disini dapat 

diartikan sebagai nilai yang dibutuhkan oleh suatu bahan pangan untuk kembali 

seperti semua. Kriteria tekstur yang ketiga adalah cohesiveness, cohesiveness 

adalah angka deformasi atau perubahan struktur pada kumpulan molekul akibat 

adanya gaya, dan dalam sampel cair cohesiveness dapat diartikan sebagai 

kekuatan ikatan satu molekul dengan molekul lainnya sebelum mengalami tahap 

perubahan molekul akibat adanya gaya (Bourne, 2002). Semakin tinggi angka 
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cohesiveness, maka semakin kuat pula ikatan antar molekul suatu zat cair. 

Adhesiveness atau dalam istilah bahasa Indonesia adhesifitas, berarti daya lekat 

yang dimiliki oleh suatu bahan pangan pada media yang lain (Magenis et al. 

2006). Dalam pengujian yogurt yang telah mengalami rehidrasi parameter 

adhesifitas harus terukur dengan baik untuk mengetahui kualitas yogurt yang 

dihasilkan. Oleh karena itu, adhesifitas faktor yang penting dalam pengukuran  

kualitas yogurt. Berdasarkan Ilustrasi 1 adhesiveness dapat digambarkan pada 

area 3 dan firmness dan springness masing-masing dapat digambarkan pada area 1 

dan area 2. Sedangkan cohesiveness terdapat pada ¼ dari area 1 atau area 2 

(Magenis et al., 2006). 

 

Ilustrasi 1. Kurva Tekstur Analisis 

 

Yogurt adalah produk cair dan semi cair yang teksturnya sangat ditentukan 

oleh daya lekat sehingga adhesifitas merupakan faktor utama dalam penentuan 
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kualitas yogurt. Satuan adhesifitas adalah g*s atau dapat juga dihitung dengan unit 

N/mm. Adhesifitas yogurt telah terdokumentasi dengan baik dengan kisaran 5-12 

g*s atau sebesar 0,05-0,12 N/mm (Magenis et al., 2006). Pengukuran adhesifitas 

dilakukan dengan menggunakan alat yang dinamakan texture analyzer. Prinsip 

pengujian adhesifitas adalah dengan mengatur angka deformasi yang diinginkan 

lalu meletakkan spherical probe tepat diatas yogurt. Nilai adhesifitas akan muncul 

karena adanya gaya tarik yang terjadi antara probe dengan permukaan yogurt 

(Untoro et al., 2012). Semakin kental suatu bahan cair maka akan semakin tinggi 

nilai adhesifitasnya (Bourne, 2002). 

2.9. Viabilitas BAL 

 Yogurt mengandung bakteri hidup sebagai probiotik yang menguntungkan 

bagi mikroflora dalam saluran pencernaan (McLean, 1993). Ketika yogurt 

mengalami proses pengeringan menjadi bubuk, probiotik yang mengalami proses 

powder akan mendapatkan efek negatif dan ini bisa menurunkan populasi. 

Pengujian viabilitas Bakteri Asam Laktat (BAL) ini bertujuan untuk mengetahui 

populasi dari bakteri probiotik yang masih dapat tumbuh setelah dikeringkan. 

Menurut Anal dan Singh (2007), ketika proses pengeringan yang digunakan untuk 

pengawetan dari potensi bakteri probiotik, banyak populasi probiotik yang hilang 

akibat adanya panas. Hal ini disebabkan oleh perubahan suhu, perubahan fase, dan 

pengeringan, kombinasi yang cenderung merupakan membrane sel dan protein 

terkait. Prinsip dalam perhitungan bakteri ini dengan pengenceran, pencawanan, 

dan perhitungan koloni bakteri yang ditumbuhkan secara sengaja pada medium 

tertentu dan suhu yang sesuai untuk bakteri tumbuh. 


