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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fermentasi 

yoghurt fruit berbahan dasar buah belimbing dilakukan dengan perbedaan 

penambahan starter Lactobacillus Bulgaricus dan lama fermentasi  pada  3 sampel 

yang berbeda, dimana analisa yang dilakukan yaitu penentuan  kadar asam laktat, 

pH, viskositas dan organoleptik. Dari hasil penelitian ini didapatkan kadar asam laktat 

variabel optimal yaitu pada fermentasi 48 jam dan menghasilkan kadar asam laktat 

sebesar 0,378%; 0,396% dan 0,414%. pH optimal dari penelitian ini yaitu 4  dan 

umumnya pH terendah yang digunakan adalah 4, karena jika terlalu rendah maka 

dapat mempengaruhi hasil fermentasi yoghurt. Pada analisa viskositas, variabel 

optimal yaitu pada  fermentasi 48 jam yang menghasilkan viskositas berturut-turut 

yaitu 45,72 Cp ; 54,71 Cp ; 52,18  Cp. Pada analisa Organoleptik yang meliputi rasa, 

warna dan tekstur hasil yang paling baik pada fermentasi 48 jam yang menghasilkan 

rasa asam manis, warna coklat krem dan tekstur yang kental dengan suhu inkubasi 

420C dalam inkubator.  

Dari grafik hubungan penambahan Lactobacillus Bulgaricus dengan kadar 

total asam laktat, dapat dilihat bahwa semakin banyak Lactobacillus Bulgaricus maka 

kadar asam laktat akan meningkat. Pada grafik hubungan waktu dengan pH, dapat 

dilihat bahwa semakin lama waktu fermentasi maka pH akan semakin turun atau 

bersifat asam dan pada grafik hubungan waktu dengan viskositas dapat dilihat bahwa 
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semakin lama waktu maka viskositas akan semakin naik namun pada saat sumber 

energi bakteri Lactobacillus Bulgaricus sudah mulai habis maka viskositas akan 

menurun. Dan untuk analisa organoleptik yang meliputi rasa, warna dan tekstur, dapat 

dilihat bahwa rasa yoghurt yang awalnya asam manis  berubah menjadi asam basi,  

warna yoghurt yang walnya putih kecoklatan berubah menjadi coklat krem dan tektur 

yoghurt yang awalnya kental menjadi kurang kental. Hal ini terjadi karena sumber 

energi bagi bakteri Lactobacillus Bulgaricus telah habis dikonsumsi. Sehingga 

menyebabkan terjadinya perubahan pada yoghurt. Dari hasil penelitian yoghurt fruit 

buah belimbing dengan perbedaan konsentrasi starter dan lama fermentasi yang telah 

saya lakukan dapat disimpulkan bahwa yoghurt yang dihasilkan sudah hampir 

mendekati yoghurt yang berkualitas baik sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). 

7.2 Saran 

 Buah belimbing merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digemari 

oleh masyarakat. Saat ini belimbing banyak digunakan hanya sebatas makanan 

olahan seperti rujak, keripik dan obat tradisional. Sehingga diperlukan suatu olahan 

belimbing yang lebih bervariasi tidak hanya untuk dapat dinikmati saja, tetapi 

menimbulkan efek kesehatan bagi yang mengonsumsinya misalnya seperti pada 

produk fermentasi yoghurt dari buah belimbing. Alat autoklaf seharusnya dilengkapi 

dengan roda pada bagian bawah agar dapat dipindahkan dengan mudah dan lebih 

ditingkatkan lagi dalam bahan yang mengandung isolator agar lebih aman ketika kita 

memegang pegangan autoklaf. Sehingga tidak menimbulkan efek yang berbahaya 

bagi pengguna alat autoklaf. 
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