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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Yoghurt merupakan salah satu hasil olahan susu dengan cara difermentasi 

sehingga rasanya asam dan manis. Proses pengasaman dan penggumpalan protein 

pada yoghurt membuat yoghurt mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, keberadaan 

asam laktat pada yoghurt juga membuat penyerapan kalsium di dalam tubuh 

menjadi lebih baik. Yoghurt sangat baik untuk kesehatan, terutama untuk menjaga 

keasaman lambung dan dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen di usus. 

Selain itu, yoghurt juga mengandung protein dengan kadar yang tinggi, bahkan 

lebih tinggi dari pada protein susu. Hal ini disebabkan penambahan protein dari 

sintesa mikroba dan kandungan protein dari mikroba tersebut (Winarno, 2003). 

Hal yang terpenting dalam pembuatan yoghurt adalah kestabilan tekstur 

yoghurt, karena rendahnya kestabilan ini akan  mengakibatkan viskositas yoghurt 

menjadi rendah dan daya penerimaan konsumen menurun (Syamsir, 2008) dalam 

(Prabandari, 2011). Untuk mempertahankan kestabilan yoghurt maka perlu 

ditambahkan bahan penstabil atau stabilizer (Surahman, 2005) dalam (Prabandari, 

2011). Sedangkan untuk mendapatkan yoghurt dengan konsistensi yang baik 

dengan tekstur yang semi solid perlu ditambahkan susu skim bubuk. Menurut 

Brewer et al. (1999) dalam Ishwaahanik (2001), susu bubuk yang sering 

ditambahkan dalam pembuatan yoghurt adalah jenis susu skim yang merupakan 

susu rendah lemak oleh karena telah mengalami pengurangan kandungan lemak 
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dengan menggunakan alat separator. Standartnya, kadar lemak susu skim tidak 

lebih dari 0,5%.  

Gelatin merupakan salah satu bahan penstabil yang sering digunakan 

dalam produk fermentasi susu. Sedangkan gelatin di Indonesia masih diragukan 

kehalalannya, karena gelatin dari luar negeri umumnya bahan bakunya dari kulit 

babi. Untuk itu perlu digali sumber bahan baku lain untuk pembuatan gelatin, 

salah satunya dari kulit kelinci. 

Gelatin kulit kelinci yang digunakan dalam pembuatan yoghurt belum 

banyak di aplikasikan, beberapa gelatin yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan 

penstabil telah di teliti diantaranya  gelatin kulit ikan kakap merah (Lutjanus Sp) 

dengan konsentrasi penambahan bahan penstabil (gelatin 1%-3% atau agar atau 

alginat) dapat meningkatkan konsistensi dan stabilitas produk. Gelatin dapat 

memperbaiki tekstur, meningkatkan konsistensi yoghurt dan memberikan 

kenampakan yang kokoh pada produk (Ima hani, 2009). 

penambahan gelatin kulit kelinci yang di aplikasikan pada produk olahan 

susu yoghurt yang memiliki banyak manfaat serta penerimaan konsumen yang 

tinggi terhadap produk olahan susu yoghurt. Maka perlu di upayakan penelitian 

tentang mengevaluasi  pengaruh penambahan gelatin kulit kelinci  terhadap 

viskositas dan kadar lemak yoghurt. 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana pengaruh pemberian konsentrasi gelatin kulit kelinci terhadap 

viskositas dan kadar lemak yoghurt. 

2. Berapa level kosentrasi gelatin kulit kelinci terbaik sebagai bahan penstabil 

yoghurt. 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai  adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi gelatin terhadap viskositas dan 

kadar lemak. 

2. Menemukan level konsentrasi gelatin terbaik sebagai bahan penstabil 

yoghurt. 

1.4. Manfaat 

1. Diharapkan memberikan informasi tentang penambahan gelatin kulit kelinci 

sebagai bahan penstabil pembuatan yoghurt. 

2. Diharapkan hasil penelitian gelatin kulit kelinci dapat digunakan sebagai 

bahan penstabil dalam industri yoghurt. 

 


