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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Produksi jagung tahun 2014 sebanyak 19,03 juta ton pipilan kering atau 

mengalami kenaikan sebanyak 0,52 juta ton (2,81 %) dibandingkan tahun 2013. 

Kenaikan produksi jagung tersebut terjadi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa 

masing-masing sebanyak 0,06 juta ton dan 0,46 juta ton. Kenaikan produksi terjadi 

karena kenaikan luas panen seluas 16,51 ribu hektar (0,43 %) dan peningkatan 

produktivitas sebesar 1,15 kuintal/hektar (2,37 %) (BPS, 2016). Indonesia 

merupakan negara agraris yang luas lahan pertaniannya mencapai sekitar 107 juta 

hektar dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 192 juta hektar. Dari luas 

lahan pertanian tersebut, luas lahan jagung sekitar 3,35 juta hektar (tahun 2004) 

dan mampu menghasilkan jagung sebanyak 11,22 juta ton (Hambali dkk, 2006). 

Hasil produksi jagung belum dimanfaatkan secara optimal, salah satu 

produksi jagung adalah sari jagung. Sari jagung merupakan salah satu bahan 

alternatif pembuatan yoghurt sebagai pengganti susu sapi, terutama bagi yang 

alergi terhadap susu sapi dan penderita Lactose intolerance (Erliza, 2006). Menurut 

Setianty (2011), biji jagung mengandung gula sebesar 5-6 %, kadar pati 10-11% 

dan pigmen xantofil. Kandungan gula pereduksi dapat menjadi sumber energi bagi 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus.  

Yoghurt jagung yang berwarna kuning merupakan keunggulan 

dibandingkan dengan yoghurt pada umumnya mengingat tidak diperlukan lagi 

bahan tambahan pangan berupa pewarna untuk menghasilkan yoghurt yang 

berwarna kuning. Warna kuning disebabkan oleh pigmen xantofil yang terdapat 

pada biji jagung. Xantofil termasuk dalam pigmen karotenoid yang memiliki gugus 
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hidroksil (Rianto, 2006). Warna kuning pada jagung merupakan karakteristik khas 

yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya tarik konsumen terhadap yoghurt 

jagung.  

Kenampakan yoghurt menurut SNI 01-2981-2009 berupa carian kental-

padat. Kenampakan yang padat disebabkan oleh pembentukan gel yang dibentuk 

oleh protein pada kondisi asam. Sari jagung memiliki nilai kadar protein yang 

rendah, sehingga kenampakan yang berupa cairan kental sampai padat tentunya 

tidak dapat diperoleh sehingga perlu adanya penambahan protein dari luar. Susu 

skim merupakan bagian susu yang banyak mengandung protein. Menurut Saleh 

(2004), susu skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein yang 

sering disebut “serum susu” mengandung lemak 3,5%, protein 8%, karbohidrat 

20% dan mineral 1,5%.  

Selain kenampakan, syarat mutu produk yoghurt adalah memiliki 

konsistensi yang homogen. Untuk menciptakan konsistensi yang homogen perlu 

adanya penambahan bahan yang bisa menstabilkan konsistensi fisik dalam yoghurt 

sari jagung. Menurut Prabandari (2011) produk yoghurt yang lebih disukai panelis 

adalah yoghurt dengan penambahan bahan penstabil gelatin 0,75%. Tetapi menurut 

Tamime dan Robinson (1999) dalam Prabandari (2011), penggunaan gelatin dalam 

yoghurt sebesar 0,05%-0,6%.  

Selain itu faktor kekentalan yoghurt jagung didukung juga oleh 

penambahan bahan penstabil yaitu gelatin, karena gelatin dapat membentuk gel 

sehingga dapat menghasilkan struktur yang kental. Gelatin yang ditambahkan   

pada yoghurt jagung ini untuk mengurangi terjadinya sineresis yaitu pemisahan 

antara padatan dan cairan. Gelatin memiliki kemampuan mengikat air sehingga 

molekul air terperangkap dalam struktur gel. Tetapi penggunaan gelatin yang 
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berlebihan dapat menyebabkan timbulnya tekstur kasar dan menggumpal (Sawitri, 

2008).  

Berdasarkan uraian diatas maka dirasa perlu adanya kajian tentang 

penambahan skim dan stabilizer berupa gelatin dalam proses pembuatan yoghurt 

sari jagung sehingga memiliki mutu yang baik menurut SNI 01-2981-2009.   

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui ada tidaknya interaksi antara susu skim dan gelatin terhadap sifat 

fisik, kimia, dan organoleptik yoghurt jagung. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh konsentrasi susu skim yang digunakan 

terhadap sifat fisik, kimia, dan organoleptik yoghurt jagung. 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh konsentrasi gelatin yang digunakan 

terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik yoghurt jagung. 

4. Mengetahui adanya perlakuan terbaik terhadap sifat fisik, kimia dan 

organoleptik yoghurt jagung. 

1.3 Hipotesis 

1. Terjadi interaksi susu skim dan gelatin terhadap sifat fisik, kimia, dan 

organoleptik yoghurt jagung. 

2. Terjadi pengaruh konsentrasi susu skim yang digunakan terhadap sifat fisik, 

kimia, dan organoleptik yoghurt jagung. 

3. Terjadi pengaruh konsentrasi gelatin yang digunakan terhadap sifat fisik, kimia 

dan organoleptik yoghurt jagung. 

4. Adanya perlakuan terbaik terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik yoghurt 

jagung. 

 


