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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Tentang Daucus carota L. 

2.1.1 Definisi Daucus carota L. 

Daucus carota L bukan tanaman asli Indonesia. Melainkan berasal dari luar 

negeri yang beriklim sub-tropis, dibudidayakan di lingkungan dengan suhu udara 

dingin dan lembab. Tanaman wortel berasal dari Timur dan Asia Tengah. 

Tanaman ini ditemukan tumbuh liar di kawasan Asia Tengah yang mencakup 

wilayah bagian barat laut India. Namun dalam perkembangannya menyebar luas 

di daerah-daerah sayuran di Jawa dan di luar Jawa (Wibowo,2014).  

Daucus carota L merupakan jenis sayuran umbi-umbian berwarna kuning 

kemerahan. Daucus carota L banyak menyimpan cadangan makanan pada umbi. 

Wortel memiliki karakteristik batang pendek, akar tunggang memanjang, kulit 

umbi wortel tipis dan dapat dimakan dengan mentah, sehingga terasa renyah dan 

agak manis (Wibowo,2014). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar 2.1 Wortel 

( Sumber : Dokumentasi pribadi) 
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Tanaman wortel menurut  (Susila., Anas. D, 2006) mempunyai klasifikasi 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo    : Umbelliferales 

Famili  : Umbelliferae    

Genus   : Daucus 

Spesies   : Daucus carota L. 

 Daucus carota adalah jenis sayuran yang banyak mengandung vitamin A 

yang tinggi. Wortel termasuk tumbuhan sayur - sayuran yang paling digemari 

banyak orang karena rasanya yang manis dan teksturnya renyah,wortel tergolong 

sebagai sayuran sumber serat makanan yang tinggi, sumber antioksidan alami, 

memiliki kandungan beta karoten yang cukup tinggi, mudah diperoleh dan murah 

harganya (Munawwarah, 2017). 

2.1.2 Kandungan Gizi Daucus carota L. 

Daucus carota L. memiliki peranan penting bagi kesehatan tubuh, karena 

kandungan gizi wortel terutama beta karoten merupakan sumber provitamin A. 

Senyawa beta karoten dalam tubuh diubah menjadi vitamin A yang berperan 

dalam menjaga pertahanan dan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan kulit, paru-

paru, organ usus, dan membantu pertumbuhan sel-sel baru. Potensi wortel sebagai 

salah satu sumber vitamin A menjadikan komoditas ini berkembang sebagai salah 
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satu bahan pangan yang dapat berfungsi untuk mensuplai zat gizi bagi kelompok 

masyarakat di daerah kekurangan vitamin A (KVA) (Wibowo,2014). 

Datt, Swati, Narayan dan Surekha (2012) menemukan bahwa wortel 

memiliki senyawa bio aktif seperti karotenoid dan serat yang cukup dibandingkan 

makanan fungsional lainnya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

melindungi terhadap stroke dan tekanan darah tinggi. Wortel mengandung vitamin 

C dan vitamin B, mengandung mineral terutama kalsium dan fosfor dan 

karbohidrat yang merupakan komponen padatan terbesar protein dan lemak. 

Sebagai bahan pangan, wortel mengandung nilai gizi yang tinggi. 

Kandungan zat-zat gizi yang terdapat pada wortel secara terperinci dapat dilihat 

dalam Tabel 2.1 

Tabel 2.2 Komposisi Kandungan Gizi Wortel per 100 gr Bahan 

     Bahan Penyusun                                                          Kandungan Gizi                          

Kalori (kal) 42,00 
Karbohidrat (g) 9,30 
Lemak (g) 1,30 
Protein (mg) 1,20 
Kalsium (mg) 39,00 
Fosfor (mg) 37,00 
Besi (mg) 0,80 
Vitamin A (SI) 12.000.00 
Vitamin B (mg) 0,06 
Vitamin C (mg) 6,00 
Air (g) 88,20 
Bagian yang dapat dimakan (%) 88,00 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan RI (2014) 

. Sayur-sayuran umumnya mempunyai kadar air yang tinggi yaitu sekitar 

70-95%, tetapi rendah dalam kadar protein dan lemak, kecuali pada beberapa jenis 

sayuran hijau (daun singkong dan daun pepaya) yang mempunyai kadar protein 
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yang tinggi (5,7 – 5,9 %). Jenis sayur-sayuran memilik warna, rasa, dan aroma 

yang berbeda-beda seperti sayuran pada mentimun, terong ungu, kacang panjang, 

kubis dan sawi hijau (Muchtadi dkk, 2010). 

2.1.3 Pemanfaatan Daucus carrota L. dalam Bidang Pangan 

Zaman yang semakin berkembang, menyebabkan manusia membuat inovasi 

baru dari suatu makanan dan minuman. Fungsi makanan dan minuman juga 

mengalami pergeseran. Makanan dan minuman tidak hanya digunakan sebagai 

alat untuk memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga untuk memenuhi kepuasan 

manusia dalam hal rasa, sehingga makanan dan minuman dapat dijadikan suatu 

seni yang mempunyai nilai estetika. Makanan dan minuman juga dijadikan 

sebagai ladang untuk menghasilkan uang, sehingga manusia melakukan inovasi 

dari suatu makanan dan minuman. Manusia perlahan juga mulai sadar tentang 

pentingnya gizi untuk tubuh, sehingga mereka membuat suatu inovasi atau olahan 

makanan dan minuman dengan tidak mengubah nilai gizinya, atau bahkan sengaja 

ditambahkan untuk mencukupi gizi dalam tubuh. Jenis-jenis olahan makanan dan 

minuman sudah banyak ditemukan sekarang, contohnya selai, dodol, keju, 

yoghurt dengan penambahan sari buah dan lain-lainnya. 

Bagian wortel sering digunakan adalah umbinya. Umbi wortel enak 

dikonsumsi dan dapat digunakan untuk berbagai resep makanan. Tidak hanya itu, 

wortel juga memiliki khasiat bagi kesehatan untuk penglihatan dan imunitas 

karena mengandung vitamin A yang tinggi, mencegah kanker karena beta-karoten 

yang bersifat antioksidan, mencegah rabun senja karena adanya karoten dan 

vitamin A, menurunkan kolesterol darah karena adanya pektin, anti stroke 
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terjadinya aktivitas beta karoten, yang dapat mencegah terjadinya timbunan 

kolesterol dalam pembuluh darah. Masalah dalam mengatasi kulit seperti jerawat 

dan bisul dapat membantu menetralkan asam dalam darah, sehingga 

menghilangkan toksin didalam tubuh, karena adanya kandungan kalium 

(Setyawan, 2007). 

 

2.2 Tinjaun Tentang Citrus sinensis L. 

2.2.1 Definisi Citrus sinensis L. 

Jeruk berasal dari famili Rutaceae dengan kata latin Citrus sinensis L. Jeruk 

merupakan tanaman yang tumbuh di daerah tropis dan subtropis pada ketinggian 

900-1200 meter di atas permukaan laut dan udara senantiasa lembab, serta 

mempunyai persyaratan air tertentu. Buah jeruk sudah sangat dikenal oleh 

masyarakat luas, buah ini merupakan salah satu buah yang umum dikonsumsi oleh 

masyarakat. Harganya bervariasi, tergantung kualitas dari jeruk. Sari buah jeruk 

merupakan minuman hasil perasan jeruk yang memiliki kandungan yang 

bermanfaat bagi tubuh dan jeruk manis juga banyak dimanfaatkan masyarakat 

sebagai minuman seperti jus buah , es krim dan dibuat sirup (Feleda,2010). 

Citrus sinensis L. yang mempunyai ciri tanaman perdu dengan ketinggian 3- 

10 meter, ranting berduri, duri pendek berbentuk paku. Tangkai daun panjang 0,5 

– 3,5 cm. helaian daun bulat telur. Mahkota bunga putih kekuningan. Buah 

berbentuk bola, berwarna kuning oranye, daging buah kuning muda, oranye 

kuning (Steenis,2012).  
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Gambar 2.3 Jeruk 
( Sumber : Dokumentasi pribadi) 

Zaifbio (2011) menemukan bahwa tanaman jeruk mempunyai klasifikasi 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo    : Rutales 

Famili  : Rutaceae   

Genus   : Citrus 

 Spesies   : Citrus sinensis L.  

2.2.2 Kandungan Gizi Citrus sinensis L. 

Citrus sinensis L mempunyai rasa yang manis, kandungan air yang banyak 

dan memiliki kandungan vitamin C yang tinggi (berkisar 27-49 mg/100 gram 

daging buah).Vitamin C bermanfaat sebagai antioksidan dalam tubuh yang dapat 

mencegah kerusakan sel akibat aktivitas molekul radikal bebas. Sari jeruk manis 

banyak mengandung 40-70 mg vitamin C per 100 ml. Selain vitamin C, buah 

jeruk mengandung vitamin dan mineral lainnya yang berguna untuk kesehatan. 



16 
 

 

 

Bila kita memakan jeruk setiap hari, maka tubuh akan sehat karena memiliki 

kandungan gizi yang baik untuk dikonsumsi (Kusuma retno dkk, 2007). 

Kusumaswati (2016) menemukakan hasil penelitian berdasarkan uji 

laboratorium, kandungan gizi pada 300 ml jus jeruk adalah 54,9 gram karbohidrat, 

1,92 gram protein, 4,47 gram serat, 1,17 gram lemak dan 237,4 mg kalium. 

Kandungan mineral dan vitamin yang bergabung dengan protein membentuk 

enzim yang berperan besar untuk kelangsungan proses pencernaan dalam tubuh. 

Demikian juga zat kekebalan tubuh (antibodies) mengandung protein, selain itu 

protein juga mengatur tekanan osmosa, pada keseimbangan cairan dan pH (asam-

basa). Protein berfungsi untuk sebagai pengatur kelangsungan proses didalam 

tubuh dan memberikan tenaga (Kanisius,2015). 

. Buah-buahan pada umumnya mempunyai kadar air yang tinggi yaitu 

sekitar 65-90%, tetapi rendah dalam kadar protein dan lemak, kecuali buah 

advokat yang mempunyai kadar lemak yang agak tinggi sekitar 4 % , contoh buah 

adalah pisang, jambu, apel, kedondong dan jeruk (Muchtadi dkk, 2010). 

Kandungan karbohidrat pada buah jeruk 18 gram/100 gr lebih tinggi dibandingkan 

buah lain seperti melon 3 gram /100 gr, pepaya 7gram/100gr, tomat 4 gram/100 

gr, anggur 7gram /100 gr, serta alpukat 1 gram/100gr. Buah jeruk mengandung 

kalium yang tinggi, kalium jus jeruk 23,4 mg/300ml lebih tinggi dari pada jus   

lainnya, pentingnya nilai gizi kandungan pada buah-buahan (Kusumastuti,2016). 

Komposisi kandungan gizi buah jeruk dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 
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Tabel 2.4. Komposisi Kandungan Gizi Jeruk per 100 g  

     Bahan Penyusun                                                          Kandungan Gizi                          

Kalori (kal) 44,0 
protein (g) 1,83 
Lemak (g) 10,92 
karbohidrat (g) 33,03 
Kalsium (mg) 23,04 
Fosfor (mg) 0,41 
Vitamin A (SI) 420,03 
Vitamin B (mg) 0,07 
Vitamin C (mg) 49,02 
Air (g) 87,53 

Sumber : Balitjestro (2010) 

2.2.3 Manfaat Citrus sinensis L.Sebagai Bahan Pangan 

Jeruk manis mengandung vitamin C yang mampu menambah daya tahan 

tubuh. Kulit jeruknya mengandung minyak atsiri salah satunya yaitu limonen yang 

dapat meningkatkan peredaran darah, meringankan rasa sakit akibat radang 

tenggorokan dan batuk, serta dapat menghalangi berkembang biaknya sel kanker 

dalam tubuh. Selain limonen, kulit jeruk juga mengandung lonalol, linalil dan 

terpinol yang berkhasiat sebagai penenang. Kandungan sitronela dalam kulit jeruk 

berguna sebagai pengusir nyamuk (Switaming, 2010). 

Sari jeruk dapat membantu menyembuhkan demam, gangguan pendarahan, 

membantu mengurangi asam berlebihan dalam darah. Jeruk dapat digunakan 

untuk mengobati penyakit bronchitis, asma, masuk angin, dan gangguan 

pencernaan dengan membuat ramuan air jeruk manis, garam, dan madu. Jus jeruk 

memiliki manfaat yang sangat penting bagi kesehatan tubuh yaitu sebagai 

mencegah terjadinya kram, menjaga stamina, untuk keseimbangan cairan dalam 
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tubuh dan bertanggung jawab untuk menghantarkan implus saraf dan kontraksi 

otot (Kusumastuti,2016). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Susu Sapi 

2.3.1 Susu Sapi 

Susu merupakan bahan pangan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu dan 

bahan minuman dan makanan yang istimewa bagi manusia karena kelezatan dan 

komposisinya yang ideal serta mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh 

tubuh. Sebagian besar susu yang dikonsumsi manusia berasal dari sapi. Susu sapi 

segar adalah susu murni yang tidak mendapat perlakuan apapun kecuali proses 

pendinginan tanpa mempengaruhi kemurniannya. Ciri-cirinya adalah berwarna 

putih kekuningan, tidak tembus cahaya,  bau susu segar yang normal mempunyai 

bau yang khas terutama karena adanya asam-asam lemak, rasa susu segar yang 

normal adalah sedikit manis yang ditimbulkan karena kandungan laktosa di dalam 

susu. Susu merupakan minuman dan makanan alami yang hampir sempurna. 

Sebagian besar gizi esensial ada dalam susu, di antaranya yaitu protein, kalsium, 

fosfor, vitamin A dan tiamin (vitamin B1). Susu sumber kalsium paling baik, 

karena disamping kadar kalsium yang tinggi, laktosa di dalam saluran cerna 

(Almatsier,2001).   

Setiap manusia mengkomsumsi minuman susu juga dapat menyebabkan 

terjadinya alergi dengan istilah protein intolerance. Protein merupakan salah satu 

jenis yang ada di dalam tubuh manusia yang dapat bertindak sebagai antigen, 

yang sangat kuat sehingga dapat menyebabkan alergi. Susu sapi segar memiliki 
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permasalahan yang cepat menjadi rusak,sehingga tidak layak untuk dikonsumsi, 

cara menyimpan daya tahan simpan diletakkan didalam kulkas. Susu dapat  

meningkatkan nilai ekonomi dengan teknik penanganan dan pengolahan. 

Fermentasi susu dilakukan dengan pengolahan yang sangat prospekti  

(Widodo,2002). 

2.3.2 Kandungan Susu Sapi 

Kandungan terbesar susu adalah air dan lemak. Di dalam porsi lemak susu 

mengandung vitamin yang hanya larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E dan K. 

Air susu mengandung berbagai macam tipe protein, yang dapat dikelompokkan 

menjadi 2 macam, yaitu kasein (80%) dan laktoglobulin (20%). Rasa manis air 

susu karena adanya laktosa berkontribusi sekitar 40% kalori dari air susu penuh 

(whole milk). Laktosa terdiri atas dua macam gula sederhana yaitu glukosa dan 

galaktosa.  

Tabel 2.5. Kandungan Gizi Susu Sapi Per 100 gram 
      Bahan Penyusun                                                      Kandungan Gizi                          

Kalori (kal) 61,00 
protein (g) 3,20 
Lemak (g) 3,50 
karbohidrat (g) 4,30 
Kalsium (mg) 143,00 
Fosfor (mg) 60,00 
Besi (mg) 1,70 
Vitamin A (IU) 138 
Vitamin B (mg) 0,36 
Vitamin C (mg) 1,00 
Air (g) 88,3 

Sumber : Ahmad (2012) 

Susu sapi memiliki kandungan air yang tinggi sekali yaitu sekitar 87,5%, 

meskipun kandungan gulanya cukup tinggi yaitu 5%, tetapi rasanya tidak manis. 
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Daya kemanisannya hanya 1/5 kemanisan sukrosa, kandungan laktosa memiliki 

rasa susu yang spesifik. Susu dapat dikonsumsi dalam bentuk cair (liquid milk 

products) maupun non cair (non liguid milk products). Produk susu cair yang 

banyak di pasaran adalah susu pasteruisasi, susu steril dan susu fermentasi 

(yoghurt). Sedangkan produk susu non cair adalah berbagai jenis susu bubuk dan 

beberapa produk olahan dengan bahan baku dan bahan subsitusi susu, misalnya 

keju dan es krim, susu juga merupakan sumber kalsium , fosfor dan vitamin A 

yang sangat baik untuk kesehatan tubuh (widodo,2010) 

2.3.3 Manfaat Susu Sapi 

Manfaat susu dapat dirasakan dengan minum susu minimal 2 gelas perhari 

(setar dengan 480 ml) terutama untuk kesehatan tulang. Susu yang dikomsumsi 

memberikan zat makanan yang cukup dalam pembentukan tubuh untuk 

memungkinkan perkembangan yang cepat . 

Pada bayi perkembangan sel otak sangat didukung oleh kecukupan senyawa 

lemak omega-3 yang terdapat pada susu sapi segar. Meningkatkan kekebalan 

tubuh, susu sapi segar juga mengandung kolestrol yang sangat penting untuk 

menyusun sel-sel otak dan sistem sel syaraf pada bayi (Taufiq, 2008). Masalah 

gizi yang kurang masih banyak dijumpai antara lain adalah protein nutrisi kalori 

khususnya pada bayi, balita, ibu hamil untuk menjaga status gizi agar tetap baik 

dan mempertinggi status kesehatannya, pemberian susu adalah tindakan yang 

sangat tepat (Budiyanto, 2009). 
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2.4 Tinjauan Tentang Yoghurt 

2.4.1 Yoghurt 

Yoghurt merupakan hasil olahan bahan dari susu sapi melalui proses 

fermentasi bakteri asam laktat. Hasil olahan susu ini berbentuk seperti bubur, 

tidak terlalu encer dan tidak terlalu padat, produk hasil fermentasi susu 

menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

dengan perbandingan yang sama, karena digunakan bakteri asam laktat maka 

produk yang terbentuk berupa susu yang menggumpal atau mengalami 

pengentalan seperti gel karena koagulasi protein susu dengan rasa yang asam dan 

cita rasa yang khas (wijaya, 2012). 

2.4.2 Proses Pembuatan Yoghurt 

Prinsip pembuatan yoghurt adalah fermentasi susu dengan menggunakan 

bakteri lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua macam 

bakteri tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai 

komponen aroma dan cita rasa. Lactobacillus bulgaricus lebih berperan pada 

pembentukan aroma, sedangkan streptococcus thermophilus lebih berperan pada 

pembentukan cita rasa yoghurt. Yoghurt yang baik mempunyai total asam laktat 

sekitar 0,85-0,95 %. Sedangkan derajat keasaman (Ph) yang sebaiknya dicapai 

oleh yoghurt adalah sekitar 4,5ºC (Hafsah,2012). 

Pembuatan yoghurt relatif mudah, karena mengandalkan stater terutama 

bakteri asam laktat dalam pembuatan yoghurt. Susu segar harus disterilkan 

terlebih dahulu, kemudian dibibit sejumlah bakteri yoghurt. Bakteri yang 

berkembang biak adalah bakteri yoghurt. Bakteri yoghurt cukup merajalela dalam 



22 
 

 

 

susu. Langkah-langkah pembuatan yoghurt dapat dijelaskan dari yang paling 

mudah dan sederhana, sehingga yang menyerupai produk komersial. Cara 

sederhana untuk pembuatan yoghurt dengan menggunakan bahan yang diperlukan 

adalah susu, stater dan peralatan dapur  (Wahyu, 2014) 

Fermentasi adalah proses pengolahan susu yang sangat menguntungkan. 

Pemanasan susu sebelum ditambahkan bibit merupakan suatu tahap yang penting. 

Pemanasan biasanya dilakukan pada suhu 75ºC selama 30 menit. Tujuan 

pemanasan untuk mematikan bakteri dalam susu yang dapat mengalahkan bakteri 

inokulan, serta untuk menguapkan sebagian air agar kekentalan susu sesuai untuk 

pertumbuhan bibit. Setelah melakukan pemanasan, kemudian stater diinokulasi 

pada media susu.  

Jumlah pemberian stater campuran biasanya 3-5% dari media susu yang 

digunakan, kemudian yoghurt diinkubasi pada suhu kamar 45ºC. Menggunakan 

suhu yang tinggi, maka aktivitas mikroba semakin tinggi. Inkubasi pada suhu 

kamar menggunakan waktu 14-16 jam, pada suhu 32ºC menggunakan waktu 11 

jam, dan pada suhu 45ºC menggunakan waktu 4-6 jam. Selama inkubasi susu 

mengalami penggumpalan, yang disebabkan menurunnya pH akibat aktivitas 

kultur/bibit. Pada mulanya Streptococus menyebabkan peningkatan pH hingga 5.0 

sampai 5.5 selanjutnya pH menurun hingga 3.8 sampai 4.5, karena adanya 

aktivitas Lactobacillus. Selama inkubasi terbentuk flavour, sehingga terbentuknya 

beberapa asam dari hasil metabolisme pada asam laktat, asetaldehida, asam asetat 

dan diasetil (Dianita, 2015). 
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Jenis yoghurt berdasarkan teksturnya terbagi dalam beberapa jenis, yaitu set 

yoghurt dengan tekstur sangat kental dan berwarna putih dan terasa sangat asam. 

Stir yoghurt dengan tekstur lebih encer, dibandingkan dengan set yoghurt terasa 

kental mirip dengan ice cream. Stir yoghurt mengalami penambahan pemanis, 

perasa dan buah-buahan. Drink yoghurt merupakan terbentuknya cair seperti susu 

cair yang dapat diminum. Yoghurt memiliki 3 jenis tekstur yaitu bertekstur kental, 

bertekstur agak kental dan bertekstur cair. Ketiga jenis tekstur yoghurt merupakan 

yoghurt yang kental, yang mengandung jumlah padatan lebih banyak, 

dibandingkan dengan yoghurt yang agak kental dan yoghurt  yang cair. Semakin 

kental tekstur yoghurt berarti semakin banyak padatannya (khaliliyati,2009). 

Pembuatan yoghurt menggunakan bahan dasar dari susu sapi, susu kambing 

yang segar dan sudah pasteurisasi . Bahan tambahan yoghurt berupa skim dan 

krim untuk meningkatkan nilai gizi, pemanis, stabilizer, flavor (dapat berupa 

buah-buahan segar), serta pewarna untuk menarik minat konsumen (Susilorini dan 

Sawitri,2006). 

2.4.3 Bio Stater Yoghurt 

Bibit atau starter yoghurt terdiri dari biakan bakteri Bactobacillus 

bulgaricus dan biakan Streptococcus thermophillus. Pembuatan bibit untuk 

yoghurt dilakukan secara bertahap. Pertama Lactobacillus bulgaricus maupun 

Stretococcus thermophillus masing-masing dibiakan dalam susu yang terpisah. 

Kemudian biakan dicampur, bila inokulan langsung dicampur, maka salah satu 

bibit sering dominan dan menekan pertumbuhan bibit lain (Meihot,2010). 
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Perbandingan yang sesuai antara jumlah Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus yang sesuai adalah 1:1 karena selama pertumbuhan 

terjadi simbiosis antara kedua bakteri Streptococcus thermophillus akan 

berkembang lebih cepat mengawali pembentukan asam melalui fermentasi 

laktosa. Pertumbuhan ini terus berlangsung sampai mencapai pH 5.5. Kondisi  ini 

memberikan lingkungan yang sangat baik untuk pertumbuhan Lactobacillus 

bulgaricus dan menyebabkan berubahnya protein susu dan pembentukan asam 

amino pada yoghurt (Rukmana RH. 2001 dalam Aisha,2011). 

2.4.4 Kualitas Gizi Yoghurt 

Kualitas gizi yoghurt ditentukan oleh bahan utamanya, yaitu susu. Susu 

yang telah dikonsumsi selama berabad-abad yang mempunyai efek 

menguntungkan bagi kesehatan. Analisis kualitas yoghurt dilakukan atas kadar 

air, protein, lemak, abu, ph, total keasaman, vitamin C dan kandunga air. Yoghurt 

dengan kualitas yang baik dihasilkan ketika perbandingan kedua bakteri pada 1:1. 

(Wahyudi,2006).  

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

2981-1992  adalah sebagai berikut  

Tabel 2.6. Standart Mutu Yoghurt Menurut SNI (01-2981-1992) 

Kriteria Uji                           Satuan                                  Persyaratan 
1. Keadaan  

Kenampakan 
Bau  
Rasa  
konsistensi 

2. Lemak  

  
Cairan kental semi padat 
Normal / khas 
Asam / khas 
Homogen  

% ; b/b Max 3,8 
3. Bahan kering tanpa  % ; b/b Min 8,2 
4. Protein  % ; b/b Min 3,5 
5. Abu  % ; b/b Max 1 
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6. Jumlah asam  % ; b/b 0,5-2 
7. Cemaran / Logam 

Timbal (Pb) 
Tembaga (Cu) 
Timah (Sn) 
Raksa (Hg) 
Arsen (As) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
Max 0,3 
Max 20 
Max 40 
Max 0,03 
Max 0,1 

8. Cemaran 
Mikrobiologi 
Bakteri Koliform 
Escheria coli 
TPC (Total Plate 
Count) 
Salmonela  

 
 
cfu/gr 
cfu/gr 
juta/gr 

 
 
Max 10 
<3 
10-30 
 
Negatif  

   
Sumber : SNI (1992)    

Yoghurt merupakan produk fermentasi yang bermanfaat bagi kesehatan, 

diantaranya memperlancar sistem digesti, menjaga kekebalan tubuh terhadap 

bakteri jahat (anti mikroba). Produk yoghurt di pasaran telah banyak mengalami 

modifikasi seperti penambahan ekstrak buah-buhan dan zat pewarna untuk 

mengurangi rasa asam yang berlebihan sekaligus untuk meningkatkan daya tarik 

konsumen terhadap yoghurt.  

Siregar (2014) menjelaskan bahwa 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 dihasilkan suatu produk yang mempunyai tekstur, flavor dan 

rasa yang khas. Selain itu juga mengandung nilai nutrisi yang lebih baik 

dibanding susu segar. 

Widjaja (2008) menemukan bahwa sari buah dan sayur dapat ditambahkan 

kedalam pembuatan flavoured yoghurt karena dapat memberikan karakteristik  

tertentu dan dapat meningkatkan viabilitas starter Lactobacillus bulgaricus dan 
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Streptococcus thermophilus. Wortel dan jeruk merupakan salah satu sayur dan 

buah yang memilki kandungan gizi yang lengkap. Wortel dan jeruk sebagai 

penambahan sari yoghurt yang diharapkan menjadi salah satu produk pangan 

alternatif yang aman dan berkualitas. 

 

2.5 Sifat Organoleptik Produk Yoghurt dengan Bahan Tambahan Sari 

Wortel dan Jeruk  

Indera perasa dapat merasakan banyak makanan yang kita makan sehingga 

dipakai sebagai metode untuk menentukan kualitas makanan. Kita membiasakan 

indera kita untuk mengenali, menilai cita rasa dan kualitas makanan dengan cara 

melatih indera, digabungkan dengan perasaan dari makanan di dalam mulut, maka 

konsumen dapat membedakan suatu makanan dengan jenis makanan lain. 

Makanan memiliki cita rasa yang ditimbulkan oleh terjadinya rangsangan, 

terhadap indera pengecap dalam tubuh manusia. 

Makanan memiliki Cita rasa suatu bahan yang merupakan respon ganda dari 

rasa, aroma, tekstur dan warna. Konsumen dapat membedakan suatu makanan 

dengan jenis makanan lain. Cita rasa makanan ditimbulkan oleh terjadinya 

rangsangan, terhadap indera pengecap dalam tubuh manusia. Makanan yang 

memiliki cita rasa tinggi adalah makanan yang disajikan dengan menarik, 

menyebarkan bau yang sedap, memberikan rasa yang lezat dan rasa masih 

tergantung pada taste panel menyebabkan pemilihan anggota panel merupakan 

hal yang terpenting (Mufathiro,2013). 
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Uji organoleptik merupakan kegiatan yang melakukan untuk mengetahui 

rasa, tekstur, bau dan aroma dari suatu produk makanan dan minuman. Metode uji 

organoleptik dalam kesukaannya dapat digunakan untuk membedakan kualitas 

dari  makanan dan minuman yang mengenai rasa,tekstur, bau dan aroma yang 

secara langsung dapat membedakan, maka hal itu uji organoleptik berfungsi untuk 

menentukan tingkat kesukaan disetiap konsumen (Mufathiro,2013).  

 

2.6  Tinjauan Tentang Sumber Belajar Biologi 

2.6.1 Sumber Belajar Biologi 

Biologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang makhluk 

hidup dan lingkungan. Dalam mempelajari biologi diperlukan suatu sumber 

belajar agar mempermudah siswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan 

mengacu pada definisi sumber belajar yang diberikan oleh Association for 

Education Communication Technologi (AECT) maka pengertian sumber belajar 

adalah berbagai sumber baik itu berupa data, orang atau wujud tertentu yang dapat 

digunakan oleh siswa dalam belajar baik yang digunakan secara terpisah maupun 

secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 

belajarnya. 

2.6.2 Sumber Belajar 

Pembelajaran terbagi dua proses yaitu belajar dan mengajar. Belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seorang, untuk mendapatkan suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman 

sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungann. Menurut Undang-Undang Sistem 
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Pendidikan No.20 Tahun 2003 pembelajaran merupakan proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik, sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran di dalam kelas melibatkan beberapa komponen yang diantaranya 

seorang guru, menggunakan media dan sebagai sumber belajar yang dapat 

mendukung terjadinya proses belajar, sehingga tujuan setiap proses pembelajaran 

dapat tercapai. Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan dalam pembelajaran 

membutuhkan suatu sumber belajar (Purnomo, 2012). 

Bahan sumber belajar yang berupa media belajar, alat peraga dan alat 

permainan, untuk memberi informasi berbagai keterampilan kepada anak-anak 

dan orang dewasa yang berperan mendampingi anak dalam proses belajar. 

Sumber belajar berupa tulisan tangan, hasil cetak, gambar, foto, nara sumber, 

benda-benda alamiah dan benda-benda hasil budaya, yang tersedia disekitar 

lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil proses 

belajar. Sumber belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan 

bahan, situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan 

peserta didik belajar secara individual (Badriyah,2010). 

Salah satu permasalahan dalam proses pembelajaran adalah kurang 

tersedianya buku teks yang mudah dipahami, sehingga siswa sulit memahami 

buku yang dibacanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diterapkan 

sistem pembelajaran modul yang memberi kepercayaan pada kemampuan siswa 

untuk belajar mandiri. Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi berupa artikel ilmiah dalam perencanaan pembelajaran biologi 

materi bakteri ( Purnomo, 2012). 
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2.6.3 Ciri- ciri Sumber Belajar 

Badriyah (2010) menemukan bahwa sumber belajar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut: 

1. Sumber belajar merupakan suatu “daya” yang dapat mendukung proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

2. Sumber belajar mempunyai nilai-nilai belajar. 

3. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 yaitu by design dan by utilization. 

2.6.4 Macam-macam Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber berupa data, orang dan benda yang 

dapat digunakan sebagai fasilitas kemudahan dalam proses belajar bagi siswa. 

Sumber belajar bermanfaat dalam memberikan sumbangan positif untuk 

peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Terdapat 5 macam sumber 

belajar sebagai berikut: 

1. Pesan merupakan informasi yang dapat diteruskan oleh komponen lain dalam 

bentuk ide, fakta, arti dan data. 

2. Setiap orang dapat bertindak sebagai pengolah dan penyaji pesan. 

3. Bahan merupakan sesuatu yang mengandung pesan untuk disajikan. 

4. Alat merupakan penyampaian pesan yang tersimpan di dalam bahan. 

5. Lingkungan adalah situasi sekitar di mana pesan diterima. 

Kegiatan pembelajaran usaha menyelesaikan keseluruhan isi buku, tetapi 

membantu peserta didik mencapai kompetensi. Guru menggunakan sumber 

belajar dan bahan ajar secara bervariasi untuk pengembangan bahan ajar yang 

diterbitkan oleh Kemdikbud (Karisna,2012). 
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2.6.5 Manfaat Sumber Belajar 

Afandi (2013) menemukan manfaat sumber belajar adalah: 

1. Dapat memberi pengalaman belajar langsung dan konkrit kepada peserta 

didik. 

2. Menyajikan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara 

langsung. 

3. Memberi informasi yang akurat  

4. Memberi motivasi yang baik, apabila pemanfaatannya diatur dan 

direncanakan secara tepat. 

2.6.6   Kelebihan dan Kelemahan Sumber Belajar 

2.6.6.1 Kelebihan 

1. Sumber belajar sebagai tempat pencarian informasi 

2. Kebanyakan sumber belajar buku adalah hasil tulisan/penelitian para 

ilmuwan, sehingga tingkat kebenaran tinggi 

3. Media belajar yang berupa kertas, mempunyai kelebihan yaitu praktis dan 

mudah 

2.6.6.1 Kelemahan 

1. Sumber belajar yang relatif mahal. 

2. Stok buku yang terbatas, sehingga harus menunggu buku dikembalikan oleh 

peminjaman sebelumnya. 

3. Sumber informasi berdasarkan tingkat kebutuhan penggunanya 
(Rusman,2009) 
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2.7 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian adalah hubungan antara konsep-konsep yang 

ingin diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu Sapi 

Fermentasi Susu 
 

 

 

Yoghurt 
 

 

 

Flavor asli yoghurt asam dan aroma 
yang khas 

 

 

 Terciptanya produk yoghurt yang aman dan berkualitas 

dari segi gizi, warna, aroma, rasa serta memperbaiki 

tekstur kekentalan/cair dari yoghurt 

 

 

Pemberian sari wortel dan jeruk 

 

 

Yoghurt susu sapi memiliki rasa 
 sari wortel dan jeruk 

 

Kandungan gizi: 

1. Protein 
2. Lemak 

 

 

Sifat organoleptik: 

1. Warna 
2. Aroma 
3. Tekstur 
4. Rasa 

 

 Sebagai Sumber Belajar Biologi 
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2.8 Hipotesis 

1. Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sari wortel terhadap kandungan protein,

lemak dan organoleptik pada yoghurt susu sapi.

2. Ada pengaruh perbedaan konsentrasi sari jeruk terhadap kandungan protein,

lemak dan organoleptik pada yoghurt susu sapi.




