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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt 

Yoghurt merupakan salah satu jenis minuman fermentasi susu oleh bakteri 

asam laktat yang memiliki khasiat bagi kesehatan dan pengobatan tubuh. Khasiat 

ini diperoleh karena adanya bakteri dalam yoghurt dan tingkat keasaman yoghurt, 

sehingga bakteri pathogen dapat dihambat. Bakteri yang biasa digunakan dalam 

pembuatan yoghurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus. Kedua starter tersebut juga dapat dikombinasi dengan Lactobacillus 

acidophilus (Tamine dan Robinson, 2007). Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam 

laktat yang menyebabkan menjadi asam. Proses pengasaman dan penggumpalan 

protein pada yoghurt membuat yoghurt mudah dicerna oleh tubuh.  

Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

menguraikan laktosa atau gula susu menjadi asam laktat yang menyebabkan 

menjadi asam. 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 adalah produk susu fermentasi berbentuk semi solid yang 

dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam 

laktat. Melalui perubahan kimiawi yang terjadi selama proses fermentasi.  

Komposisi gizinya mirip dengan susu, bahkan lebih lengkap dan 

jumlahnya relatif lebih banyak, diantaranya mengandung vitamin B kompleks, 
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kalsium, dan protein. Selama proses fermentasi yoghurt berlangsung, terjadi 

sintesis vitamin B kompleks, khususnya thiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin 

B2) dan beberapa asam amino penyusun protein (Budiana dan Susanto, 2005). 

Standart mutu yoghurt berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-

2981-1992, adalah sebagai mana pada Tabel 1.2 berikut (Sumardikan, 2007). 

Tabel 2.1 Syarat Mutu Yoghurt (SNI 01-2981-1992). 

Kriteria Uji Spesifikasi 

Keadaan : 

Penampakan 

Bau 

Rasa 

Konsentrasi 

 

Cairan kental/semi padat 

Normal/khas 

Khas/asam 

Homogen 

Lemak (% b/b) Maksimum 3,8 

Bahan Kering Tanpa Lemak (BKTL) (%b/b) Maksimum 8,2 

Protein (% b/b) Minimal 3,5 

Abu (% b/b) Maksimum 1.0 

Jumlah Asam (dihitung sebagai laktat) (% b/b) 0,5 – 2,0 

Cemaran Logam (mg/kg) : 

Timbal (Pb)  

Tembaga (Cu)  

Timah (Sn)  

Raksa (Hg)  

Arsen (As)  

 

Maksimum 0,3 

Maksimum 20 

Maksimum 40 

Maksimum 0,30 

Maksimum 0,1 

Cemaran Mikroba 

Bakteri Coliform 

Escheria Coli  

Salmonella 

 

Maksimum 10 

 3 

Negatif 

  

Fermentasi gula susu (laktosa) menghasilkan asam laktat, yang berperan 

dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau yang unik pada 

yoghurt. Wahyudi (2005) dalam (Prabandari, 2011) menjelaskan bahwa yoghurt 

hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri asam laktat (secara umum 

kombinasi bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus ). 
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Selain itu, keberadaan asam laktat pada yoghurt juga membuat penyerapan 

kalsium di dalam tubuh menjadi lebih baik. Komposisi gizinya mirip dengan susu, 

bahkan lebih lengkap dan jumlahnya relatif lebih banyak, diantaranya 

mengandung vitamin B kompleks, kalsium, dan protein. Selama proses fermentasi 

yoghurt berlangsung, terjadi sintesis vitamin B kompleks, khususnya thiamin 

(vitamin B1), riboflavin (vitamin B2) dan beberapa asam amino penyusun protein 

(Budiana dan Susanto, 2005). 

2.2 Pembuatan Yoghurt 

Yoghurt secara umum dibuat dengan menggunakan bakteri Streptococcus 

thermophilusdengan suhu optimum 38-42˚C dan Lactobacillus bulgaricus dengan 

suhu optimum 42-45˚C (Hidayat, 2006). Wahyudi (2006) menyatakan bahwa 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus merupakan bakteri 

asam laktat (BAL) yang membantu dalam fermentasi susu menjadi yoghurt, 

karena bakteri asam laktat merupakan bakteri yang menguntungkan. BAL 

memiliki sifat terpenting yaitu kemampuannya dalam merombak senyawa 

kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat dihasilkan asam 

laktat. 

Proses pembuatan susu fermentasi meliputi (1) homogenisasi yaitu untuk 

mencegah timbulnya lapisan lemak pada permukaan, sehingga diperoleh produk 

yang teksturnya halus, (2) pasteurisasi untuk menginaktifkan enzim dan juga 

membunuh mikroba patogen dalam susu, (3) pendinginan dilakukan sampai suhu 

mencapai 30-45°C, yang merupakan suhu optimal untuk Lactobacillus bulgaricus, 
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Streptococcus thermophilus, (4) Inokulasi dan (5) Inkubasi (Wahyudi dan 

Samsundari, 2008) dalam (Tara, 2011).  

Susu mempunyai warna putih kebiru-biruan sampai kuning kecoklat 

coklatan. Warna putih pada susu, serta penampakannya adalah akibat penyebaran 

butiran-butiran koloid lemak, kalsium kaseinat dan kalsium fosfat, dan bahan 

utama yang memberi warna kekuning-kuningan adalah karoten dan riboflavin 

(Buckle, 1987).  

Prinsip utama pembuatan asam laktat dengan proses fermentasi adalah 

pemecahan laktosa menjadi bentuk monosakaridanya dan dari monosakarida 

tersebut dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh Lactobacillus sp. akan 

diubah menjadi asam laktat. Asam laktat murni tidak berbau, tidak berwarna, dan 

bersifat higroskopis pada suhu kamar. Dalam keadaan tidak murni asam laktat 

berwarna kekuningan karena mengandung pigmen karoten (Budiyanto, 2005).  

Proses fermentasi dilakukan sampai pH mencapai 4,4 - 4,5 yang diikuti 

dengan terbentuknya flavor asam yang khas karena terbentuknya senyawa 

senyawa asam laktat, asam asetat, asetaldehid, dan senyawa volatil lainnya. Pada 

pH rendah (asam), protein susu akan mengalami koagulasi sehingga terbentuk 

koagulan, yang makin lama makin banyak (Wahyudi dan Samsundari, 2008) 

dalam (Tara, 2011). 

2.3 Gelatin 

Gelatin adalah protein yang larut dalam air. Berasal dari pemecahan 

kalogen (protein yang tersusun dari beberapa polipeptida penyusun utama 

pengikat dan matrik ulang, dalam pemesanan stuktur trihelik yang terdiri dari 
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glisin, protein, prlolin, hidxroksin, akan rusak) dengan perlakuan asam air 

mendidh. Pada saat pendinginan akan berbebtuk gel yang sangup mengabsorsi air 

sebanyak 5-10 bobot bahannya. 

Gelatin adalah derivat protein dari serat kolagen yang ada pada kulit, 

tulang, dan tulang rawan. Susunan asam aminonya hampir mirip dengan kolagen, 

dimana glisin sebagai asam amino utama dan merupakan 2/3 dari seluruh asam 

amino yang menyusunnya, 1/3 asam amino yang tersisa diisi oleh prolin dan 

hidroksiprolin (Chaplin, 2005). Berat molekul gelatin rata-rata berkisar antara 

15.000–250.000. Berat molekul gelatin sekitar 90.000 sedangkan rata-rata berat 

molekul gelatin komersial berkisar antara 20.000–70.000 Gelatin terbagi menjadi 

dua tipe berdasarkan perbedaan proses pengolahannya, yaitu tipe A dan tipe B. 

Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan baku diberi perlakuan perendaman dalam 

larutan asam sehingga proses ini dikenal dengan sebutan proses asam. Sedangkan 

dalam pembuatan gelatin tipe B, perlakuan yang diaplikasikan adalah perlakuan 

basa. Proses ini disebut proses alkali (Utama, 1997). 

Bahan baku yang biasanya digunakan pada proses asam adalah tulang 

dan kulit babi, sedangkan bahan baku yang biasa digunakan pada proses basa 

adalah tulang dan kulit jangat sapi. Menurut (Wiyono, 2001), gelatin ikan 

dikatagorikan sebagai gelatin tipe A. Secara ekonomis, proses asam lebih disukai 

dibandingkan proses basa. Gelatin larut dalam air, asam asetat dan pelarut alkohol 

seperti gliserol, propilen glycol, sorbitol dan manitol, tetapi tidak larut dalam 

alkohol, aseton, karbon tetraklorida, benzen, petroleum eter dan pelarut organik 

lainnya. Menurut Norland (1997), gelatin mudah larut pada suhu 71,1°C dan 
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cenderung membentuk gel pada suhu 48,9 °C. Sedangkan menurut (Montero and 

Gomez, 2000), pemanasan yang dilakukan untuk melarutkan gelatin sekurang-

kurangnya 49°C atau biasanya pada suhu 60–70°C. 

Gelatin memiliki sifat dapat berubah secara reversible dari bentuk sol ke 

gel, membengkak atau mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film, 

mempengaruhi viskositas suatu bahan, dan dapat melindungi sistem koloid 

(Parker, 1982) dalam (Yustika, 2000). Menurut Utama (1997), sifat-sifat seperti 

itulah yang membuat gelatin lebih disukai dibandingkan bahan-bahan semisal 

dengannya seperti gum xantan, keragenan dan pektin. 

Gelatin dapat diproduksi melalui perendaman secara asam atau basa. 

Larutan asam asetat dapat mengubah serat kolagen triple heliks menjadi rantai 

tunggal (Stainby, 1977). Selain itu, keuntungan dari proses asam antara lain 

persiapan bahan baku hanya memerlukan waktu relatif singkat dan biaya lebih 

murah. Konsentrasi larutan asam asetat juga berpengaruh terhadap jumlah kolagen 

yang terlarut selama proses ekstraksi berlangsung (Surono dkk, 2008). Ulfah 

(2011) dalam (Sopian, 2014) menyatakan konsentrasi asam asetat 3,5% 

berpengaruh nyata terhadap karakteristik fisik gelatin kulit kaki ayam. 

2.4 Viskositas 

Viskositas ialah suatu istilah ilmiah yang menggambarkan suatu resistensi 

terhadap suatu aliran fluida. Fluida itu dapat menjadi cair atau juga gas, 

Namun istilah ini lebih sering dihubungkan dengan cairan (Setiawan, 2015). 

Viskositas dipengaruhi dengan sejumlah faktor, termasuk ukuran serta bentuk 

molekul, interaksi antara mereka, dan juga suhu. 
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Rata-rata tekstur yang dihasilkan pada yoghurt (Jagung, kacang kedelai 

dan kacang hijau) adalah lebih kental, terutama pada penambahan susu skim. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya nilai viskositas atau 

kekentalan. Salah satunya adalah suhu. Penyimpanan pada suhu yang rendah 

dapat menyebabkan meningkatnya viskositas produk yoghurt. Sebaliknya, suhu 

yang tinggi akan menyebabkan nilai viskositas produk menjadi semakin rendah. 

Menurut Manab (2008) menjelaskan bahwa suhu rendah akan menyebabkan 

kenaikan viskositas susu karena terjadi clumping (gumpalan) dari globula-globula 

lemak. Viskositas yang tinggi pada yoghurt mengakibatkan mobilitas bakteri 

kultur terhambat sehingga pembentukan asam pada produk semakin rendah. 

Kandungan penstabil dan pengemulsi pada krimer nabati dapat mengikat air pada 

yoghurt. Menurut Bergenstsahl (2001) dalam (Jamilah and Harvinder, 2002) 

ketersediaan air sebagai media pertumbuhan yang rendah dan proses difusi nutrisi 

terhambat karena jumlah air bebas sedikit, menyebabkan pertumbuhan bakteri 

terhambat dan metabolisme terganggu dan produksi asam juga semakin rendah. 

Menurut Ghazali (2009) dalam (Diena, 2013) viskositas merupakan suatu 

tendensi untuk melawan aliran cairan karena resistensi suatu bahan yang 

mengalami perubahan bentuk bila bahan tersebut dikenai gaya. Viskositas 

biasanya berhubungan dengan konsistensi dan tendensi. Konsistensi dapat 

didefinisikan sebagai ketidakmauan suatu bahan untuk melawan perubahan 

bentuk bila suatu bahan mendapat gaya gesekan. Gesekan ini timbul sebagai hasil 

perubahan bentuk cairan yang disebabkan karena adanya resistensi yang 

berlawanan. Jika tenaga diberikan pada suatu cairan, tenaga ini akan 
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menyebabkan suatu peubahan bentuk, yang disebut sebagai aliran. Viskositas 

cairan yang bersifat Newtonian tidak berubah dengan adanya perubahan gaya 

gesekan antar permukaan cairan dengan dinding. Cairan Newtonian biasanya 

merupakan cairan murni secara kimiawi dan homogeni secara fisikawi. 

Contohnya adalah larutan gula, air, minyak, sirup, gelatin, dan susu. 

Viskositas (η) berhubungan dengan besarnya gaya gesekan antar lapis zat 

cair itu, dan juga antara zat cair dengan dinding pipanya. Fluida cair yang 

mengalir di dalam pipa, jenis alirannya dapat berupa aliran laminar atau aliran 

turbulen. Kedua jenis aliran itu terkait dengan nilai η, massa jenis (ρ), dan 

kelajuan alir (v) zat cair, serta diameter pipa (D) dimana fluida itu mengalir. Hal 

itu dinyatakan dalam bilangan Reynold (Re) (Jati, 2010): Kecepatan aliran 

berbeda karena adanya perbedaan viskositas. Besarnya viskositas dinyatakan 

dengan suatu bilangan yang menyatakan kekentalan suatu zat cair. Viskositas 

yang dimiliki setiap fluida berbeda dan dinyatakan secara kuantitatif oleh 

koefisien viskositas η (Giancoli, 2001) dalam (Diena, 2013). Apabila zat cair tidak 

kental maka koefisien viskositasnya sama dengan nol sedangkan pada zat cair 

kental bagian yang menempel dinding mempunyai kecepatan yang sama dengan 

dinding. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur viskositas adalah 

viskosimeter. 

Yoghurt harus memiliki kandungan minimum total padatan sebesar 12% 

guna meningkatkan viskositas dan mengurangi terjadinya sineresis. Peningkatan 

total padatan dapat dicapai dengan penambahan susu skim bubuk. Elisabeth 

(2003) dalam (Sumardikan, 2007) menyatakan bahwa semakin tinggi viskositas, 
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pemisahan whey akan semakin berkurang. Hal ini berarti % sineresis akan 

semakin berkurang bila viskositas yoghurt semakin tinggi. 

2.5 Kadar Lemak 

Lemak adalah bahan-bahan yang mengandung asam lemak, baik ada yang 

dalam bentuk cair dalam temperatur biasa maupun ada dalam bentuk padat. 

Lemak cair dalam temperatur biasa disebut minyak (oil), sedangkan yang 

berbentuk padat disebut lemak (fat). Struktur kimia lemak terdiri dari ikatan 

antara asam lemak dan gliserol. Sifat lemak larut dalam pelarut non polar, seperti 

etanol, ether, kloroform, dan benzene. (Sunita, 2004). 

Lipid (dari kata yunani Lipos. Lemak) merupakan penyusun tumbuhan 

atau hewan yang dicerikan oleh sifat kelarutannya. Terutama lipid tidak bisa larut 

dalam air, tetapi larut dalam larutan non polar seperti eter. Lemak merupakan 

sekelompok besar molekul-molekul alam yang terdiri atas unsur-unsur karbon, 

hidrogen, dan oksigen meliputi asam lemak, malam, sterol, vitamin-vitamin yang 

larut di dalam lemak (contohnya A, D, E, dan K), monogliserida, digliserida, 

fosfolipid, glikolipid, terpenoid (termasuk di dalamnya getah dan steroid) dan 

lain-lain. Lemak secara khusus menjadi sebutan bagi minyak hewani pada suhu 

ruang, lepas dari wujudnya yang padat maupun cair, yang terdapat pada jaringan 

tubuh yang disebut adiposa (Hart et. al. 2003). 

Berdasarkan komposisinya, yoghurt dibedakan menjadi yoghurt berkadar 

lemak  penuh dengan kandungan lemak di atas 3.0 persen, yoghurt berkadar 

lemak medium kandungan lemaknya 0.5 sampai 3.0 persen, dan yoghurt berkadar 

lemak rendah bila kandungan lemaknya kurang dari 0.5 persen (Utami, 2014). 
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Untuk memperoleh yoghurt dengan kualitas yang baik diperlukan susu yang 

 berkualitas baik pula. Susu yang berkualitas baik ini berasal dari hewan yang 

sehat, mempunyai bau susu yang normal, dan tidak terkontaminasi. Selain itu, 

kualitas yoghurt yang baik juga turut ditentukan oleh kadar lemak dalam susu, 

jenis bakteri yang diguankan dalam fermentasi, cara pembuatan, dan cara 

penyimpanan setelah fermentasi (Rochintaniawati, 2013). 

2.6 Hipotesis 

Diduga ada pengaruh penambahan konsentrasi gelatin kulit kelinci 

terhadap viskositas dan kadar lemak produk olahan susu yoghurt. 


