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BAB 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. Sedangkan menurut (Saleh, 2004) 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 akan dihasilkan suatu produk yang mempunyai 

tekstur, flavour dan rasa yang khas. 

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). 

Mempertahankan kestabilan yoghurt maka perlu ditambahkan bahan penstabil 

atau stabilizer (Surahman, 2005). Sedangkan menurut Buckle (1987) bahan 

penstabil akan meningkatkan viskositas, konsistensi fisik dan stabilitas yoghurt.  

Gelatin merupakan salah satu bahan penstabil yang sering digunakan 

dalam produk fermentasi susu. Masalahnya gelatin di Indonesia masih diragukan 

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

babi, disisi lain limbah kulit kelinci juga banyak yang tidak termanfaatkan dengan 

baik, dengan mengoptimalkan kegunaannya gelatin dari kulit kelinci dapat 



 
 

 
 

meningkatkan pendapatan peternak dan mengurangi limbah kulit. Untuk itu perlu 

digali sumber bahan baku untuk pembuatan gelatin, salah satunya dari kulit 

kelinci.  

Permasalahannya produk yoghurt umumnya akan terjadi penurunan daya 

ikat air (whey off), hal ini disebabkan pH yoghurt berada di kisaran titik 

isoelektrik kasein. Gel kasein yang berada pada lingkungan pH isoelektrik 

mempunyai daya pengikatan molekul air yang relatif lemah, mendorong 

pelepasan molekul air pada permukaan gel atau sineresis dan penurunan viskositas 

/kekentalan (Alakali et al., 2008). Penurunan daya ikat air ini dapat 

mempengaruhi kualitas produk akhir yoghurt. Alternatif untuk mengantisipasi 

masalah ini dengan cara menambahkan bahan gelatin (Agarwal and Prasad, 2013). 

Selain mampu untuk mengikat air yang merupakan media pertumbuhan bakteri, 

fungsi gelatin  yang lain yaitu dapat meningkatkan masa simpan yoghurt dengan 

menekan pertumbuhan bakteri pembusuk (Utomo, 2013 ). 

Gelatin kulit kelinci yang digunakan dalam pembuatan yoghurt belum 

banyak di informasikan, 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. 

Produk produk pangan gelatin terutama karena kemampuannya sebagai 

penstabil dan pengemuisi produk produk pangan. Sebagai pengemuisi artinya 



 
 

 
 

gelatin dapat membuat atau mencampur minyak dan air menjadi campuran yang 

merata. Sebagai penstabil, artinya campuran tersebut stabil atau tidak pecah 

selama penyimpanan. 

Mempertimbangkan hal – hal tersebut, dimana pemanfaatan produk 

yoghurt memiliki banyak manfaat dan pentingnya kualitas serta daya penerimaan 

konsumen terhadap yoghurt maka perlu di upayakan penelitian tentang pengaruh 

penambahan gelatin kulit kelinci terhadap pH dan organoleptik yoghurt. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi gelatin kulit kelinci terhadap pH dan uji 

 Organoleptik  yoghurt. 

2. Berapa kosentrasi gelatin kulit kelinci terbaik dilihat dari pH dan 

 Organoleptik yoghurt. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan di atas maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pemberian konsentrasi gelatin terhadap pH 

dan Organoleptik. 

2. Menemukan level konsentrasi gelatin terbaik dilihat dari pH dan 

 Organoleptik yoghurt. 

 

 



 
 

 
 

 

1.4. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Diharapkan memberikan informasi tentang penggunaan gelatin kulit  

       kelinci sebagai bahan penstabil pembuatan yoghurt. 

2. Diharapkan hasil penelitian gelatin kulit kelinci dapat digunakan sebagai  

        bahan penstabil dalam industri yoghurt. 

1.5. Sasaran 

Menghasilkan suatu produk yoghurt  dengan penambahan gelatin kulit 

kelinci yang terbaik ditinjau dari pH dan Organoleptik. 

 


