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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Yoghurt merupakan salah satu jenis produk olahan yang terbuat dari fermentasi 

susu yang telah lama dikenal serta memiliki rasa asam yang spesifik. Pembuatan 

yoghurt berasal dari susu yang telah dihomogenisasi, susu berkadar lemak rendah 

atau susu skim dengan penambahan susu skim (abubakar et al, 1998). Yoghurt 

merupakan  produk olahan susu dari hasil fermentasi kedua dari Bakteri Asam Laktat 

(BAL) sebagai starter, yakni Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus 

yang hidup secara bersimbiosis. Lamanya waktu proses  fermentasi akan berakibat 

pada penurunan pH yoghurt dengan rasa asam yang khas (Susilorini dan Sawitri, 

2007). 

Perkembangan minuman yoghurt saat ini cukup pesat. Perkembangan Yoghurt 

saat ini dapat dilihat dari banyaknya produk jenis yogurt yang sudah dikenal oleh 

masyarakat luas. Contoh salah satunya yaitu yoghurt drink mempunyai bentuk tidak 

kental karena kandungan padatan susunya lebih rendah dibandingkan dengan jenis 

yogurt lain. Ada beberapa yang menyebabkan pasar yoghurt berkembang yaitu 

karena yoghurt mempunyai sifat fungsionalitasnya terhadap kesehatan. Yoghurt 

dapat memberikan nilai tambah untuk meningkatkan daya cerna susu dan membentuk 

ekologi dalam sistem pencernaan, serta memiliki rasa yang khas pada yoghurt 

(Widodo, 2002). 
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Yoghurt dapat ditambah dengan berbagai jenis olahan buah. Salah satu buah 

yang dapat ditambahkan pada produk yoghurt yaitu buah belimbing. Ekstrak buah 

belimbing dapat ditambahkan pada poses pembuatan yoghurt drink. Selain sebagai 

penambah flavor, yoghurt diharapkan dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan 

dari bakteri asam laktat. Hal ini didasarkan pada buah belimbing yang memiliki 

kandungan nilai gizi yang tinggi  seperti karbohidrat, protein, kalsium, vitamin, energi 

dan gula menyebabkan buah ini mempunyai potensi menjadi media yang baik untuk 

mikroba. Sehingga mikoba dapat tumbuh dengan baik (Wirakusumah, 2002) 

1.2  Rumusan Masalah 

Dalam proses pembuatan yoghurt sangat berpengaruh pada bahan dan alat 

yang digunakan, sehingga ada beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi 

agar dapat menghasilkan produk yoghurt yang berkualitas. Adapun beberapa 

permasalahannya antara lain : 

1.2.1. Bagaimana mekanisme kerja alat autoklaf dalam sterilisasi alat dan 

bahan ? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh perbedaan jumlah starter terhadap kadar total 

asam, pH, viskositas, rasa, warna dan tekstur ? 

1.2.3. Bagaimana pengaruh fermentasi terhadap kadar total asam, pH, 

viskositas, rasa, warna dan tekstur ? 

1.2.4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi agar dihasilkannya produk 

yoghurt dengan kualitas yang baik ? 
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