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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Yoghurt  

Yoghurt merupakan produk yang diperoleh dari fermentasi susu dan atau 

susu rekonstitusi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus dan atau bakteri asam laktat lain yang sesuai, dengan 

atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan yang 

diizinkan (BSN, 2009). Hasil fermentasi oleh bakteri asam laktat tersebut 

menjadikan cita rasa susu menjadi asam (Harjiyanti et al., 2013). 

Pada dasar proses pembuatan yoghurt adalah memfermentasikan susu 

dengan menggunakan biakan (Streptococcus thermophilus) dan (Lactobacillus 

bulgaricus). Susu yang akan difermentasikan harus dipanaskan terlebih dahulu 

dengan tujuan untuk menurunkan populasi mikrobia dalam susu dan memberikan 5 

kondisi yang baik bagi pertumbuhan biakan yoghurt serta mengurangi kandungan 

air dalam susu (Rukmana, 2001). 

Yoghurt umumnya adalah sejenis produk susu terkoagulasi, diperoleh dari 

fermentasi asam laktat melalui aktivitas Lactobacillus acidhopilus, Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, dimana mikroorganisme dalam produk 

akhir harus hidup-aktif dan berlimpah (Budiastuti, 2012). Bakteri asam laktat yang 

digunakan untuk membuat yoghurt mampu memproduksi asam laktat, sehingga 

produk yang terbentuk berupa susu yang mengalami koagulasi protein atau 

menggumpal dengan rasa asam yang mempunyai cita rasa khas. Proses biokimia 

pada yoghurt adalah selama proses fermentasi berlangsung laktosa susu diubah 
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menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat, pemecahan laktosa menjadi asam 

laktat oleh aktivitas bakteri asam laktat akan meningkatkan keasaman susu, 

sehingga menyebabkan yoghurt memiliki rasa asam (Jannah et al., 2014). 

Yoghurt mempunyai tekstur yang agak kental sampai kental atau semi padat 

dengan kekentalan yang homogen akibat dari penggumpalan protein karena asam 

organik yang dihasilkan oleh kultur starter (Surono, 2004). Pembuatan yoghurt 

terdiri persiapan bahan, persiapan starter, pasteurisasi susu, inokulasi susu dengan 

starter, diinkubasi (fermentasi) (Jannah et al., 2014). Yoghurt berdasarkan 

citarasanya dibedakan menjadi yoghurt alami atau sederhana dan yoghurt buah. 

Yoghurt alami adalah yoghurt yang tidak dilakukan penambahan cita rasa atau 

flavor yang lain sehingga asamnya tajam. Penambahan sari buah atau ekstrak buah 

atau jus buah dilakukan untuk meningkatkan kualitas yoghurt, sehingga menjadi 

salah satu cara diversifikasi yoghurt (Harjiyanti et al., 2013).  

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan yoghurt yaitu susu skim, 

kultur starter bakteri asam laktat (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus acidophilus dan sebagainya), serta ekstrak buah untuk 

penambahan rasa (Jannah et al., 2014). Manfaat dari mengonsumsi yoghurt antara 

lain untuk penderita lactose intolerant, melawan pertumbuhan bakteri patogen yang 

sudah maupun yang baru masuk dan menginfeksi di dalam saluran pencernaan, 

mereduksi kanker atau tumor di saluran pencernaan, mereduksi jumlah kolesterol 

dalam darah dan stimulasi sistem syaraf, khusus untuk saluran pencernaan dan 

stimulasi pembuangan kotoran (Legowo et al., 2009).  

Yoghurt yang baik mengandung kadar asam 0,5%-2,0% dan mengandung 

BAL minimal sebanyak 107 CFU/ml (BSN, 2009). Syarat mutu yoghurt 
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berdasarkan Standar Nasional Indonesia (BSN) 2981-2009 dapat dilihat pada Tabel 

2. 

Tabel 2. Syarat mutu yoghurt (BSN) 2981-2009   

Kriteria Uji Satuan Spesifikasi 

Keadaan  

- Penampakan  

- Bau  

- Rasa  

- Konsentrasi 

 

- 

- 

- 

- 

 

Cairan kental-semi padat  

Normal/khas  

Asam/khas  

Homogen 

Kadar lemak (b/b)   % Min 3,0 

Total padatan susu bukan lemak   % Min. 8,2 

Protein (Nx6,38) (b/b)  % Min 2,7 

Kadar abu   % Maks. 1.0 

Keasaman (dihitung sebagai asam 

laktat) (b/b)  

% 0,5 – 2,0 

Cemaran logam  

- Timbal (Pb)  

- Tembaga (Cu)  

- Seng (Zn)  

- Timah (Sn)  

- Raksa (Hg)  

- Arsen (As) 

 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

mg/kg 

 

Maks. 0,3 

Maks. 20,0  

Maks. 40,0  

Maks. 40,0  

Maks. 0,03 

Maks. 0,1 

Cemaran mikroba  

- Bakteri coliform 

  

- Salmonella 

Listeria monocytogenes 

 

APM/g atau 

koloni/g 

APM/g 

APM/g 

 

Maks. 10 

 

Negatif/25 g 

Negatif/25 g 

Jumlah bakteri starter  Koloni/g Min. 107 
Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 2009. 

 

2.1.1 Kandungan Nutrisi Yoghurt 

Yoghurt merupakan salah satu hasil produk fermentasi yang banyak 

mengandung zat gizi. Dari segi gizi, yoghurt merupakan makanan kaya akan zat 

gizi. Komposisi zat gizinya mirip dengan susu dan bahkan ada beberapa komponen 

seperti vitamin B kompleks, kalsium, dan protein justru kandungannya relatif 

tinggi.  
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Legowo (2003) selama fermentasi yoghurt terjadi sistesis vitamin B 

komples khususnya thiamin (B1) dan riboflavin (B2), serta beberapa asam amino 

penyusun protein. Jelas bahwa beberapa zat gizi penting untuk memperbaiki 

kondisi tubuh dan mencegah timbulnya penyakit tertentu.  

Berdasarkan hasil penelitian Arifina (2005), hasil analisis kandungan 

kalsium, magnesium, fosfor, dan zinc dalam yoghurt menunjukkan bahwa 

konsentrasi mineral pada yoghurt jauh lebih tinggi dibandingkan dengan susu 

murni, yaitu kandungan total mineral ditunjukan oleh lebar interval dari variasi 

mineral-mineral tersebut dengan penambahan fraksi yang berbeda pada proses 

pembuatannya(kalsium 1090-2050 mg/l, magnesium 101-177 mg/l, fosfor 878- 

1500 mg/l, dan zinc 4-7,3 mg/l). Peningkatan jumlah mineral di fasa terlarut akan 

memperbaiki penyerapan nutrient di gastrointestinal. 

Tabel 3. Kandungan gizi yoghurt per 100 mg 

Komponen  Jumlah 

Energi (kkal)   52 

Protein (g)   3,30 

Karbohidrat (g)   4 

Lemak (g)   2,50 

Kalsium (mg)   120 

Posfor (mg)   90 

Vitamin A (IU)   73 

Vitamin B1(mg)   0,04 
  Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010 

 

2.1.2 Jenis-jenis Yoghurt 

Surajudin, dkk (2006) mengemukakan yoghurt dapat diklasifikasikan 

berdasarkan cita rasa, kandungan lemak, dan proses pascafermentasi. 

a) Berdasarkan Rasa (Flavor)  

1. Plain yoghurt  
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Plain yoghurt memiliki rasa asam yang asam tajam yang merupakan rasa 

asli dari yoghurt.Karena itu, tidak semua atau hanya sebagian orang yang 

menyukainya.  

2. Flavoured Yoghurt  

Flavoured yoghurt adalah yoghurt yang diberi tambahan rasa sintetis dan 

pewarna makanan rasa sintetis yang biasa digunakan adalah rasa stroberi, 

trambozen, ceri ,jeruk, peach, leci, madu, apricot, melon, dan vanilla.  

3. Fruit Yoghurt  

Sari atau irisan buah seperti mangga, nenas, papaya, dan pisang dapat 

ditambahkan ke dalam plain yoghurt. Yoghurt jenis ini disebut fruit 

yoghurt atau yoghurt buah.Selain aroma dan rasanya menjadi lebih enak, 

kandungan gizinya pun menjadi lebih lengkap. 

 

b) Berdasarkan Kandungan Kadar Lemak  

1. Yoghurt kadar lemak tinggi (4,5-10%)  

2. Yoghurt kadar lemak sedang (3-4%)  

3. Yoghurt kadar lemak rendah (1-2%)  

4. Yoghurt kadar lemak sangat rendah (kurang dari 1%)  

 

c) Berdasarkan Proses Pascafermentasi  

1. Yoghurt pastteurisasi, yaitu yoghurt yang mengalami proses pasteurisasi. 

Proses pasteurisasi dilakukan setelah proses inkubasi yang tujuannya untuk 

memperpanjang umur simpan.  

2. Yoghurt beku, yaitu yoghurt yang disimpan dalam suhu beku.  
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3. Dietetik yoghurt, yaitu yoghurt yang dibuat dengan kalori dan laktosa 

rendah, bisa juga diberi tambahan vitamin atau protein.  

4. Yoghurt konsentrat, yaitu yoghurt dengan total padatan sekitar 24% atau 

yoghurt kering dengan total padatan 90-94%.  

 

1.2 Tomat 

Tanaman tomat merupakan salah satu tanaman hortikultura yang sangat 

banyak dibudidayakan, baik di Indonesia maupun di dunia. Ada berbagai jenis 

tanaman tomat yang dibudidayakan di dunia, dan setiap jenisnya memiliki 

kekhasannya masing-masing. Menurut Redaksi Agromedia (2007), tanaman tomat 

dapat diklasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Solanaceae 

Genus   : Lycopersicon (Lycopersicum) 

Species  : Lycopersicon esculentum Mill. 

Tomat (Lycopersicum esculentum) merupakan salah satu komoditas 

hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi serta mengandung nilai gizi 

yang cukup tinggi. Tomat ada yang berwarna hijau, kuning dan merah, tergantung 

dari jenis pigmen yang dominan. Kandungan karoten sebagai pro vitamin A sangat 

tinggi dapat terlihat dari warna tomat yang merah (Dinarwi, 2011). Tomat biasanya 

digunakan sebagai sayuran dalam masakan, bumbu masak, dimakan langsung, 
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diawetkan dalam kaleng, bahan baku industri pangan seperti saos tomat, maupun 

obat-obatan dan kosmetik. Tomat hampir selalu ada dalam makanan karena 

mempunyai citarasa yang khas yaitu agak masam dan mengandung gizi dan 

vitamin. (Wibisono et al., 2014). 

 

Gambar 1. Buah Tomat Varietas Plum (Dokumentasi Pribadi) 

 

Tomat memiliki gula yang tergolong monosakarida. Gula yang terkandung 

di dalam tomat yaitu fruktosa dan glukosa (Wibisono et al., 2014). Gula-gula 

tersebut merupakan sebagian dari karbohidrat. Total gula yang terkandung di dalam 

tomat yaitu 4,2% atau sekitar 37,33 g (Wijayanti dan Widodo, 2005). Tomat banyak 

dipromosikan sebagai bahan pangan yang banyak manfaat serta mengandung 

antioksidan likopen, vitamin C dan vitamin A yang cukup tinggi (Christianty et al., 

2015). Senyawa antioksidan alami pada tomat dapat bermanfaat sebagai anti radikal 

bebas. Vitamin A berperan dalam penglihatan serta membantu proses pertumbuhan, 

sedangkan vitamin C berguna untuk memelihara kesehatan gigi dan gusi, mencegah 

sariawan, antioksidan, anti sklerosis (Mussad dan Hartuti, 2003). Kandungan gizi 

yang terdapat dalam buah tomat dapat dilihat pada Tabel 3 
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Tabel 4. Kandungan gizi buah tomat segar (matang) tiap 100 g bahan 

Komponen  Jumlah 

Air (g)   94,0 

Protein (g)   1,0 

Lemak (g)   0,3 

Karbohidrat (g)  4,2 

Mineral :  

- Kalsium (mg)  

  

5,0 

- Posfor (mg)  

- Besi (mg)  

 2,70 

0,5 

Vitamin  

- A (SI)  

- B1(mg) 

- C (mg) 

  

1500,0 

0,06 

40,0 

Energi (kkal)  20,0 
 Sumber : Dinarwi, 2011 

Likopen merupakan pigmen alami yang disintesis oleh tanaman dan 

mikroorganisme yang merupakan senyawa karotenoid (Sanjiv dan Rao, 2000). 

Nama likopen diambil dari penggolongan buah tomat, yaitu Lycopersicum 

esculantum. Menurut Maulida dan Zulkarnaen (2010) pigmen utama pada tomat 

adalah likopen. Likopen berperan sebagai pemberi pigmen alami warna merah pada 

tomat, jambu biji dan semangka, selain itu likopen berperan aktif sebagai 

antioksidan yang sangat kuat dan memiliki kemampuan anti-kanker. 

Likopen berperan sebagai antioksidan dan memiliki pengaruh dalam 

menurunkan resiko berbagai penyakit kronis termasuk kanker. Likopen pada tomat 

merupakan salah satu antioksidan yang memiliki potensial, dengan kemampuan 

meredam oksigen tunggal dua kali lebih baik dibandingkan β-karoten dan sepuluh 

kali lebih baik dibandingkan α-tokoferol (Sanjiv dan Rao, 2000). Manfaat likopen 

yaitu untuk mencegah penyakit kardiovaskular, kencing manis, osteoporosis, 

infertilita dan kanker (Maulida dan Zulkarnaen, 2010). Elektron dalam ikatan 

rangkap akan menyerap energi dalam jumlah besar untuk menjadi ikatan jenuh, 
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sehingga energi dari radikal bebas yang merupakan sumber penyakit dan penuaan 

dini dapat dinetralisir dengan likopen (Dimascio et al., 2000). 

 

2.2.1 Pemanfaatan Tomat 

Tomat dapat digunakan baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk 

olahannya. Dalam bentuk segar, tomat seringkali digunakan sebagai bahan 

pelengkap masakan (sayur), untuk salad, sandwich, sambal, dan sebagainya. Dalam 

bentuk olahan, tomat dapat dibuat menjadi berbagai macam produk kalengan, 

seperti tomat utuh, potongan tomat, saus, dan puree. Selain itu, dapat dibuat sari 

buah dan dipekatkan untuk menghasilkan pasta tomat. (Sulistiadi et al., 2007) 

Selama ini hasil olahan tomat yang telah dikenal luas oleh masyarakat 

adalah sari buah dan saus tomat. Sari buah (fruit juice) adalah cairan yang tidak 

mengalami proses fermentasi, tetapi diperoleh dari proses pengepresan buah yang 

masih segar dan telah masak. Pengolahan buah tomat menjadi sari buah, selain 

dapat menghasilkan produk yang lebih awet, juga merupakan minuman yang 

praktis, rasanya enak dan menyegarkan, juga bermanfaat bagi kesehatan. 

Saus tomat digunakan sebagai bahan penyedap makanan. Pembuatan saus 

dilakukan dengan cara menguapkan sebagian air buahnya sehingga diperoleh 

kekentalan sari buah yang diinginkan. Ke dalam pekatan sari buah tersebut 

ditambahkan berbagai macam bumbu untuk menyedapkan. Agar saus menjadi lebih 

kental, sering juga ditambahkan pati dan bahan pengental lainnya. (Marta et al., 

2007) 
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2.3 Susu Skim 

Susu skim adalah bagian susu yang banyak mengandung protein, sering 

disebut dengan “serum susu”. Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu 

kecuali lemak dan vitamin-vitamin yang larut lemak. Krim dan susu skim dapat 

dipisahkan dengan alat yang disebut separator. Alat ini bekerja berdasarkan gaya 

sentrifugasi. Pemisahan krim dan susu skim dapat terjadi karena kedua bahan 

tersebut mempunyai berat jenis yang berbeda (Adnan,2000). Krim mempunyai 

berat jenis yang rendah karena banyak mengandung lemak. Sedangkan susu skim 

mempunyai berat jeni yang lebih tinggi karena banyak mengandung protein, 

sehingga dalam sentrifugasi akan berada dibagian dalam. Susu skim dapat 

digunakan oleh orang yang menginginkan nilai kalori rendah didalam makanannya, 

karena susu skim hanya mengandung 55% dari seluruh energi susu (Saleh, 2004) 

Susu rendah lemak atau susu skim merupakan susu yang telah diambil 

lemaknya (BSN, 2006). Susu tanpa lemak atau yang disebut dengan susu skim 

merupakan produk susu cair yang sebagian besar lemaknya telah dihilangkan dan 

dipasteurisasi atau disterilisasi atau diproses secara Ultra High Temperature 

(UHT). Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu kecuali lemak dan 

vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim dapat digunakan oleh orang 

yang menginginkan nilai kalori yang rendah dalam makanannya karena hanya 

mengandung 55% dari seluruh energi susu dan skim juga dapat digunakan dalam 

pembuatan keju rendah lemak dan yogurt (Buckle et al., 1987).  Komposisi susu 

skim secara umum dapat dilihat pada tabel 5. 

 



14 

 

Tabel 5. Komponen kimiawi rata-rata susu skim tiap 100 gram 

Komponen  Jumlah 

Air (g)   91 

Kalori (kkal)  36 

Protein (g)   3,5 

Lemak (g)   0,1 

Karbohidrat (g)  5,1 

Kalsium (mg)   123 

Posfor (mg)   97 

Besi (mg)  0,1 

Vitamin B1(mg)   0,04 

Vitamin C (mg)  1 
 Sumber : Poedjiadi, dkk, 2006. 

 

2.4 Bakteri Asam Laktat 

Bakteri asam laktat (BAL) adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk 

kokus atau batang, tidak membentuk spora, suhu optimum ± 40℃, pada umumnya 

tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif dan oksidase positif, dengan asam 

laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Bakteri asam laktat memiliki 

beberapa sifat khusus, antara lain; mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan 

garam yang tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida 

(Syahrurahman, 2007). 

BAL berpotensi memberikan dampak positif bagi kesehatan dan nutrisi 

manusia, beberapa di antaranya adalah meningkatkan nilai nutrisi makanan, 

mengontrol infeksi pada usus, meningkatkan digesti (pencernaan) laktosa, 

mengendalikan beberapa tipe kanker, dan mengendalikan tingkat serum kolesterol 

dalam darah. Sebagian keuntungan tersebut merupakan hasil dari pertumbuhan dan 

aksi bakteri selama pengolahan makanan, sedangkan sebagian lainnya hasil dari 

pertumbuhan beberapa BAL di dalam saluran usus saat mencerna makanan yang 
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mengandung BAL sendiri. Bakteri asam laktat dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri lain dengan memproduksi protein yang disebut bakteriosin (Rustan, 2013). 

BAL dibagi menjadi dua berdasarkan kemampuannya untuk 

memfermentasi glukosa dalam kondisi standar, yaitu homofermentatif dan 

heterofermentatif. BAL homofermetatif akan mengubah gula menjadi asam laktat, 

sedangkan BAL heterofermentatif akan memproduksi tidak hanya asam laktat, 

namun juga asam asetil, etanol, dan karbondioksida (Halasz, 2014). Kedua jenis 

bakteri tersebut dibedakan melalui uji fermentasi. Apabila bakteri asam laktat yang 

diuji menghasilkan gas yang tertampung dalam tabung durham, bakteri tersebut 

dinyatakan sebagai heterofermentatif sedangkan isolat yang tidak menghasilkan 

atau memproduksi gas disebut homofermentatif (Suryani, 2008). 

Identifikasi bakteri asam laktat dilakukan dengan pengamatan morfologi, 

fisiologi dan uji biokimia. Pengamatan morfologi dilakukan dengan uji pewarnaan 

gram dan pengamatan dengan mikroskop. Bakteri asam laktat merupakan bakteri 

gram positif yang menghasilkan warna ungu ketika dilakukan uji pewarnaan gram. 

Menurut Irianto, 2010 dalam Rustan (2013), warna ungu tersebut terjadi karena 

dinding sel bakteri mengikat cat kristal violet (Gram A) yang diperkuat oleh iodine 

(Gram B), dan kristal violet tidak akan hilang pada waktu diberi cat peluntur (Gram 

C) sehingga tidak terpengaruh pada saat diberi cat penutup (Gram D) yang berwarna 

cerah. Hasil pewarnaan ini dapat digunakan untuk mengamati bentuk bakteri 

dengan mikroskop. Menurut Hestiningtyas (2008), bentuk morfologi sel BAL 

diteliti dengan mikroskop dan terdapat dalam bentuk batang ataupun bulat. 
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BAL merupakan bakteri yang mampu memberikan efek menguntungkan 

bagi manusia, sehingga bisa diaplikasikan sebagai probiotik. Lactobacillus, 

Enterococcus, Bacteroides, dan Enterobacteriaceae merupakan bakteri utama yang 

terdapat diusus manusia (Evanikastri, 2008 dalam Sundari, 2014). BAL dari 

kelompok Lactobacillus dan Bifidobacterium telah digunakan sebagai probiotik 

dalam produk pangan. Beberapa BAL yang digunakan sebagai probiotik antara lain 

L. acidophilus, L. amylovorus, L. casei, L. crispatus, L. delbrueckii, L. gallinarum, 

L.gasseri, L. Johnsonii, L. paracasei, L. plantarum, L. reuteri, dan L. rhamnosus 

(Holzapfel et al., 2005 dalam Sundari, 2014). 

 

2.5 Fermentasi  

Menurut Jay dkk. (2005), fermentasi adalah proses perubahan kimiawi, dari 

senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan 

oleh mikrobia. Proses fermentasi akan menyebabkan terjadinya penguraian 

senyawasenyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan 

substrat menjadi produk baru oleh mikrobia (Madigan dkk., 2011).  

Fermentasi dilakukan terhadap suatu bahan makanan untuk mendapatkan 

produk makanan baru yang dapat memperpanjang daya simpan (Farnworth, 2008). 

Aktifitas mikrobia pada fermentasi akan menyebabkan perubahan kadar pH dan 

terbentuk senyawa penghambat seperti alkohol dan bakteriosin yang dapat 

menghambat pertumbuhan mikrobia pembusuk (Waites dkk., 2001).  

Menurut Antara (2010), fermentasi susu merupakan salah satu cara untuk 

memperpanjang umur siman produk susu. Produk fermentasi susu dapat dibagi 

menjadi tiga kelompok, yaitu (i) fermentasi laktat, (ii) fermentasi yeast-laktat, (iii) 
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fermentasi kapang-laktat. Menurut Legowo (2005), penggunaan mikrobia 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada fermentasi susu 

dapat menghasilkan produk yoghurt. Beberapa aplikasi produk fermentasi susu 

lainnya seperti yakult, kefir, susu asidofilus, dadih, dahi, koumiss, dan calpis. 

 

2.5.1 Fermentasi Asam Laktat 

Fermentasi asam merupakan proses aktifitas mikroorganisme pembentuk 

asam laktat yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme preteolitik dan 

lipolitik (Fardiaz, 2002). Beberapa bakteri asam laktat yang umum digunakan pada 

susu fermentasi adalah Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, 

Streptococcus cremoris dan Lactobacillus acidophilus yang digunakan untuk 

menghasilkan asam. Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

untuk menghasilkan asam dan flavor (Sri, 2002). Fermentasi asam laktat dapat 

diartikan sebagai proses hidrolisis laktosa oleh bakteri asam laktat menjadi asam 

piruvat, yang selanjutnya akan diubah menjadi asam laktat dan semakin tinggi 

konsentrasi asam laktat tersebut menyebabkan pH semakin menurun (Koswara, 

2005). 

Mula-mula laktotas dihidrolisis oleh biakan menjadi glukosa dan galaktosa 

atau galaktosa-6-fosfat. Selanjutnya melalui rantai glikolisis, glukosa diubah 

menjadi asam laktat. Fermentasi asam laktat terjadi pada kelompok bakteri 

pemecah gula susu (laktosa), sehingga kelompok bakteri ini digunakan untuk 

pngeolahan susu untuk menghasilkan produk fermentasi yaitu yoghurt (Rukmana, 

2005). Tahapan fermentasi asam laktat menurut Koswara (2009) adalah sebagai 

berikut : 
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a. Glikolisis 

Glikolisis merupakan reaksi perombakan glukosa yang terjadi di sitoplasma. 

Reaksi glikolisis terdiri atas sepuluh tahapan yang melibatakan enzin-enzim 

respirasi didalam sitoplasma. Pada tahapan awal merupakan tahapan yang 

memakai energi, sementara pada tahapan akhir adalah reaksi pembentukan 

energi. Total energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah sebesar 2 ATP 

selain itu, produk dari perombakan glukosa adalah 2 asam piruvat dan 

produk sampingan berupa 2 NADH. Seperti pada jalur respirasi anaerob, 

fermentasi asam laktat hanya berlangsung di dalam sitoplasma. Senyawa 

yang terbentuk dari glikolisis (asam piruvat) akan direduksi menjadi 

senyawa lain yang tetap berlangsung di dalam sitoplasma. 

Glukosa  Asam Piruvat 

 C6H12O6         2 C2H3OCOOH + Energi 

b. Reduksi Asam Piruvat 

Reduksi asam piruvat hasil perombakan glukosa terjadi didalam sitoplasma 

(glikolisis). Dua molekul asam piruvat hasil dari perombakan satu molekul 

glukosa dan direduksi menjadi dua molekul asam laktat yang merupakan 

senyawa berkarbon tiga. Dalam reaksi reduksi ini akan memerlukan ion 

hidrogen yang akan diambil dari dua senyawa NADH produk samping 

glikolisis. Dengan demikian, hasil akhir dari tahapan fermentasi asam laktat 

ialah dua molekul asam laktat dan dua molekul NAD+. 

2 C2H3OCOOH + 2 NADH2       2 C2H5OCOOH + 2 NAD 

 

Enzim 

 

Piruvatdehidrogenasa 
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Energi yang terbentuk dari glikolisis hingga terbentuk asam laktat : 

 8 ATP – 2 NADH2 = 8-2(3ATP) = 2ATP 

 

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fermentasi 

Menurut Effendi (2004), proses fermentasi bakteri asam laktat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain : 

a. Suhu 

Suhu ferementasi pada pembuatan yoghurt berkisar antara 37-45oC, 

setelah  terbentuk endapan segera dimasukkan lemari es yang suhu kira-

kira 4oC agar bakeri terhambat perkembangannya. 

b. Kondisi Lingkungan  

Kondisi lingkungan dari fermentasi untuk pembuatan yoghurt harus 

mendukung untuk pembentukan asam, karena bakteri asam laktat tersebut 

dalam kondisi dan susunan asam. Derajat keasaman (pH) pada fermentasi 

pembuatan yoghurt adalah 4,5-5. 

c. Nutrisi  

Nutrisi yang diperlukan oleh kultur starter meliputi karbohidrat (gula), 

seperti sukrosa (gula pasir), glukosa, laktosa, fruktosa atau bubuk skim 

sebagai sumber energi penyedia karbon dan hidrogen. 

 




