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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan hasil ternak yang memiliki kandungan gizi 

yang baik. Susu dihasilkan dari kelenjar ambing mamalia antara lain kambing, 

sapi, kerbau daan kuda. Susu kambing selain memiliki nutrisi yang tinggi, juga 

memiliki kelebihan antara lain kemampuan daya cerna lebih tinggi, susu kambing 

memiliki kekurangan yaitu bau yang kurang disukai oleh kebanyakan konsumen, 

sehingga menyebabkan konsumsi terhadap susu kambing menjadi berkurang. 

Susu kambing dikenal sebagai salah satu minuman untuk terapi kesehatan 

karena dapat berkhasiat untuk terapi penyakit TBC dan dapat membantu 

memulihkan kondisi orang yang telah sembuh dari suatu penyakit (Moeljanto dkk, 

2002). Salah satu cara agar susu kambing dapat diterima oleh konsumen, maka 

dilakukan pengolahan susu melalui proses fermentasi contohnya adalah yoghurt, 

karena susu kambing merupakan media yang cocok untuk pertumbuhan kultur 

bakteri, sehingga memegang peranan penting dalam pembuatan yoghurt. Yoghurt 

adalah salah satu produk fermentasi susu yang dilakukan oleh bakteri. Bakteri 

yang banyak digunakan dalam peembuatan yoghurt susu adalah Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini memiliki banyak 

keunggulan dalam proses pembuatan yoghurt yaitu sebagai biokatalis proses 

fermentasi, dapat memproduksi asam  laktat, asetaldehida serta diasetil dari 

laktosa susu dan berperan penting dalam menjaga mikroflora usus karena mampu 

menciptakan keadaan asam yang menghambat bakteri lain.  Penambahan bakteri 
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starter membuat proses pembuatan yoghurt akan lebih singkat dan mengasilkan 

produk yoghurt yang berkualitas.   

Yoghurt adalah hasil dari proses fermentasi terkontrol susu oleh dua jenis 

spesies bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

(Intermediate Technology Development Group, 2003). Yoghurt dapat dibuat dari 

berbagai macam jenis susu yang berasal dari hewan sapi kambing, domba, unta, 

kerbau, dan kuda. Komposisi susu berbeda menyebabkan perbedaan karakteristik 

yoghurt yang dihasilkan. Secara tradisional yoghurt terbuat dari susu murni tanpa 

penambahan apapun. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yoghurt 

telah terbuat dari berbagai macam komposisi bahan tambahan (Hidayat dkk, 

2006). 

Manfaat yoghurt bagi kesehatan tubuh telah banyak dibuktikan oleh para 

peneliti di dunia, karena kandungan nilai gizi yang baik dan mudah dicerna oleh 

tubuh. Selain untuk tujuan kesehatan, yoghurt yang dikonsumsi secara teratur 

dapat menyeimbangkan mikroflrola usus sehingga bakteri-bakteri yang merugikan 

dapat ditekan jumlahnya dan sebaliknya usus akan didominasi oleh bakteri yang 

mengutungkan (Silvia, 2002).  

Kelayakan atau faktor yang harus diperhatikan untuk yoghurt yang 

berkualitas, diantaranya yaitu kondisi bahan baku, proses pengolahan bahan dan 

penyimpanan yoghurt. Kondisi bahan baku tidak sesuai dengan standart mutu atau 

apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuatan yoghurt maka dapat 

menyebabkan penurunan kualitas yoghurt, baik dari segi rasa, tekstur maupun 

kadar pH. Pembentukan kualitas tekstur yoghurt tergantung pada banyak faktor 



3 
 

antara lain jenis bakteri starter, temperatur proses fermentasi, komposisi susu, 

proses pembuatan dan masa penyimpanan (Gianti dan Herly, 2011). 

Sehingga berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini akan diteliti 

mengenai “lama fermentasi dan jenis mikroba starter yang berbeda terhadap 

kualitas yoghurt susu kambing”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas, 

perumusan masalah pada penelitian ini ditekankan pada :  

1. Apakah ada pengaruh interaksi antara jenis bakteri dengan lama fermentasi 

yang berbeda terhadap pH, rasa dan tekstur yoghurt susu kambing? 

2. Apakah ada pengaruh jenis bakteri terhadap pH, rasa dan tekstur yoghurt susu 

kambing? 

3. Apakah ada pengaruh lama fermentasi terhadap pH, rasa dan tekstur yoghurt 

susu kambing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kemunginan adanya pengaruh interaksi antara jenis bakteri 

dengan lama fermentasi yang berbeda terhadap pH, rasa dan tekstur yoghurt 

susu kambing. 

2. Menganalisis kemunginan adanya pengaruh terhadap pH, rasa dan tekstur 

yoghurt susu kambing. 
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3. Menganalisis kemunginan adanya pengaruh jenis bakteri terhadap pH, rasa 

dan tekstur yoghurt susu kambing. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu memberikan 

informasi mengenai kombinasi yang paling baik antara lama fermentasi dan jenis 

bakteri/starter yang digunakan, sehingga dengan hasil tersebut diharapkan mampu 

meningkatkan pH, rasa dan tekstur dari yoghurt susu kambing.   

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah : 

1.    Dengan mengetahui kombinasi yang paling baik antara lama fermentasi dan 

jenis starter yang digunakan. Diharapkan mampu meningkatkan pH, rasa dan 

tekstur yoghurt susu kambing, sehingga ke depannya dapat diterapkan dalam 

pembuatan yoghurt skala industri untuk kemudian dikomersialkan (dijual). 

2.    Diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat, khususnya 

para pelaku usaha pembuatan yoghurt susu kambing. 

3.    Diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan (susu 

kambing) dan peemilihan bakteri starter yang digunakan, serta mampu 

meningkatkan efektifitas proses produksi yoghurt susu kambing. 

 


