
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Jagung merupakan salah satu bahan makanan pokok yang memiliki 

kedudukan penting setelah beras bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, jagung juga 

merupakan sumber bahan baku bagi sektor industri termasuk industri pangan. 

 Kandungan gizi penting pada jagung adalah karbohidrat dan lemak. 

Karbohidrat jagung terdiri dari pati, gula, serat kasar dan pentosan. Pati jagung 

terdiri dari amilosa dan amilopektin, sedangkan gulanya berupa sukrosa. Lemak 

jagung sebagian besar terdapat pada bagian lembaganya. Asam lemak penyusunnya 

terdiri dari asam lemak jenuh yang berupa asam palmitat dan asam stearat serta 

asam lemak tidak jenuh berupa asam oleat dan asam linoleat. Protein jagung 

mempunyai komposisi asam amino yang cukup baik, tetapi asam amino lisin dan 

triptofan terdapat dalam jumlah kecil. Jumlah kandungan protein dan lemak jagung 

ini bervariasi tergantung dari umur dan varietasnya. Kandungan lemak dan protein 

jagung muda lebih rendah dibandingkan dengan jagung tua (Syamsir, 2008). 

 Di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa, jagung telah 

diusahakan dalam berbagai bentuk olahan seperti dikalengkan, dibekukan, 

dikeringkan atau dibuat krim. Selain itu juga sering dijumpai dalam bentuk tepung 

maizena dan minyak jagung. Bahkan di Thailand, salah satu usaha agar jagung 

mempunyai nilai tambah adalah diolah menjadi susu jagung. Susu nabati seperti 

susu jagung, dibutuhkan terutama bagi seseorang yang alergi terhadap susu sapi 

yang mengandung laktosa. Susu jagung diperoleh dengan cara menggiling biji 

jagung yang telah direbus dalam air. Hasil penggilingan kemudian disaring untuk 

memperoleh filtrat yang kemudian ditambahkan gula pasir, susu bubuk skim, 
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dilanjutkan dengan proses pasteurisasi dan diberi flavour untuk meningkatkan 

rasanya (Martasura, 2005). Kandungan ekstrak karbohidrat dalam susu jagung 

dipengaruhi oleh varietas jagung, jumlah air yang ditambahkan, jangka waktu dan 

kondisi penyimpanan, kehalusan hasil gilingan, dan perlakuan panas (Roja, 2009).  

 Yoghurt adalah dairy product yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri 

pada susu. Berbagai jenis susu dapat digunakan untuk membuat yoghurt, tapi 

produksi yoghurt yang modern kini didominasi oleh susu sapi. Pembuatan yoghurt 

merupakan proses fermentasi dari gula susu (laktosa) menjadi asam laktat yang 

menyebabkan tekstur yoghurt menjadi kental. Biasanya yoghurt dijual dengan rasa 

buah, vanilla atau coklat, tapi ada juga yang tanpa penambahan rasa (Rahman, 

1992).  

 Yoghurt susu jagung dibuat dengan menambahkan bakteri yang 

menguntungkan ke dalam susu jagung yang telah dipasteurisasi. Bakteri akan 

mengolah gula susu alami menjadi asam laktat. Peningkatan keasaman (pH 4-5) 

juga mencegah proliferasi (perbanyakan sel) dari bakteri patogen lainnya. 

Umumnya kultur yoghurt melibatkan dua atau lebih bakteri yang berbeda untuk 

proses fermentasi, yaitu Streptococcus dan Lactobacillus, seperti L. acidophilus, L. 

bulgaricus, L. Casei dan L. Bifidus (Wahyudi dan Samsundari, 2008). 

 Selain bakteri, penambahan bahan-bahan seperti susu bubuk skim dan 

gelatin juga memiliki fungsi tersendiri. Penggunaan susu bubuk skim dimaksudkan 

untuk meningkatkan nilai gizi produk fermentasi dan memberikan hasil dengan 

konsistensi serta kapadatan tekstur yang lebih baik. Selain itu penambahan susu 

bubuk skim juga bertujuan untuk memperbaiki tingkat penerimaan konsumen 

terhadap produk fermentasi susu. Sedangkan gelatin berfungsi sebagai penstabil 

dan pengemulsi produk-produk pangan, artinya campuran tersebut stabil atau tidak 
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pecah selama penyimpanan. Yoghurt susu jagung ini bermanfaat sebagai minuman 

kesehatan. Yoghurt susu jagung merupakan obat perut mujarab utamanya untuk 

meredakan gangguan pencernaan yang umum dan mengembalikan keseimbangan 

tubuh. Serat pangan yang terkandung dalam jagung yang tidak dapat dicerna, 

setelah mengalami proses fermentasi menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh 

manusia (Anonim, 2007). 

1.2 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 

1. Interaksi antara susu bubuk skim dengan penambahan gelatin terhadap yoghurt 

susu jagung yang dihasilkan. 

2. Pengaruh penambahan susu bubuk skim terhadap kualitas yoghurt susu jagung 

yang dihasilkan. 

3. Komposisi yang tepat dari konsentrasi gelatin yang diperlukan untuk 

mendapatkan yoghurt susu jagung yang berkualitas. 

1.3 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah: 

1.  Diduga terjadi interaksi antara pemberian konsentrasi gelatin dengan 

penambahan susu bubuk skim terhadap kualitas yoghurt susu jagung yang 

dihasilkan. 

2. Diduga penambahan susu bubuk skim berpengaruh terhadap kualitas yoghurt 

susu jagung. 

3.  Diduga penambahan gelatin berpengaruh terhadap kualitas yoghurt susu 

jagung. 
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