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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Yogurt merupakan salah satu produk susu fermentasi popular di seluruh dunia yang 

memiliki penerimaan konsumen yang baik. Yogurt dianggap sebagai makanan sehat 

karena digestibilitas dan bioavailabilitas nutrisi yang tinggi, meningkatkan fungsi imun, 

mengontrol berat badan, dan juga dapat direkomendasikan kepada orang dengan 

gangguan pencernaan seperti penyakit radang usus. Oleh karena berbagai manfaat 

kesehatan yang terkait dengan konsumsi yogurt, terdapat peningkatan tren dan yogurt 

menjadi salah satu produk kategori susu dengan pertumbuhan paling pesat di pasar 

(Weerathilake et al., 2014). 

 

Pada zaman sekarang, makanan dan minuman tidak lagi dianggap sekadar sebagai 

penghilang lapar maupun dahaga. Konsumen mencari fungsionalitas khusus dalam suatu 

produk pangan yang akan membentuk gaya hidup mereka. Fungsionalitas dalam produk 

ini mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang berbeda, misalnya untuk 

meningkatkan energi, melawan penuaan, kelelahan, dan stres. Perubahan dan 

perkembangan ini telah menghasilkan produk-produk baru di sektor pangan seperti susu 

nabati atau non-susu. Produk ini merupakan salah satu segmen produk pangan yang 

sedang naik daun. Saat ini, alergi susu sapi, intoleransi laktosa, prevalensi 

hiperkolesterolemia, dan meningkatnya preferensi terhadap diet vegan telah 

mempengaruhi konsumen untuk memilih alternatif susu sapi. Selain itu, susu nabati dapat 

digunakan sebagai altenatif terjangkau di daerah-daerah dengan pasokan susu sapi tidak 

mencukupi.  

 

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai alternatif susu sapi adalah santan kelapa. 

Santan yang diperoleh dari daging buah kelapa, memiliki penampilan fisik yang 

menyerupai susu sapi. Santan merupakan bahan pangan yang padat nutrisi dan memiliki 

berbagai manfaat kesehatan seperti anti karsinogenik dan anti virus. Santan mengandung 

asam laurat yang dapat membantu dalam perkembangan otak, meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh, dan mempertahankan elastisitas pembuluh darah. Selain itu, santan juga 
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kaya akan antioksidan seperti vitamin E yang dapat membantu melawan penuaan, dan 

merawat kulit (Sethi et al., 2016). 

 

Pembuatan yogurt melalui fermentasi asam laktat pada santan diduga dapat digunakan 

sebagai salah satu pendekatan untuk memperpanjang umur simpan produk, membuat 

variasi, meningkatkan nilai gizi, serta meningkatkan penerimaan produk. Beberapa 

peneliti telah melakukan percobaan untuk membuat yogurt dari berbagai jenis bahan 

selain susu, meliputi jagung manis, tempe, susu almond, dan susu kedelai 

(Supavivitpatana et al., 2008; Najih & Nurhidajah, 2011; Bernat et al., 2015; Yang & Li, 

2010).  

 

Tekstur adalah karakteristik dasar dari kualitas yogurt dan penambahan bahan pengental 

dibuktikan telah memberikan stabilitas yang baik dan tekstur yang diinginkan, karena 

memiliki resistansi yang baik terhadap sineresis dan sensasi lembut di dalam mulut 

(Supavivitpatana et al., 2008). Pada penelitian ini digunakan dua jenis bahan pengental 

yaitu agar-agar dan tepung maizena. Kedua bahan tersebut dipilih karena dapat berfungsi 

sebagai pengemulsi sehingga memiliki daya ikat terhadap air dan dapat mencegah atau 

mengurangi pengendapan (Suryani et al.,2010). Selain itu, agar-agar dan tepung maizena 

merupakan bahan yang mudah didapatkan serta berharga murah.   

 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penambahan jenis pengental yaitu 

agar-agar dan tepung maizena dengan membandingkan karakteristik fisik, kimia, dan 

mikrobiologi produk yogurt yang terbuat dari santan dan susu sapi.    

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Yogurt 

Yogurt merupakan produk susu fermentasi yang berasal dari Bulgaria berabad-abad lalu. 

Popularitasnya telah bertumbuh dan saat ini dikonsumsi di sebagian besar dunia. 

Meskipun konsistensi, flavor, dan aromanya bervariasi dari satu daerah dengan daerah 

lainnya, bahan dasar yogurt adalah susu dan kultur starter. Produk fermentasinya yaitu 

asam laktat, asetaldehid, asam asetat, dan diasetil berkontribusi terhadap flavor (Parker, 

2002). Yogurt diperoleh dari fermentasi asam laktat oleh dua spesies bakteri asam laktat, 
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yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus. 

Fermentasi ini menyebabkan asidifikasi dan koagulasi susu, tanpa penambahan rennet 

(seperti pada keju), dan memungkinkan peningkatan umur simpan sebagai hasil dari pH 

rendah (Corrieu & Beal, 2016).  

 

Yogurt, yogurt rendah lemak, dan yogurt tanpa lemak mengandung setidaknya 3,25% 

lemak susu, antara 0,5% dan 2% lemak susu, dan kurang dari 0,5% lemak susu, masing-

masing, dan tiap produk mengandung setidaknya 8,25% padatan susu bukan lemak 

sebelum penambahan flavor. Bahan susu pilihan termasuk krim, susu, sebagian susu 

skim, atau susu skim, digunakan secara tunggal atau kombinasi, kemudian dibiakkan 

dengan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dan menghasilkan 

asam laktat setidaknya 0,9%. Pasteurisasi atau ultra-pasteurisasi harus dilakukan sebelum 

penambahan kultur. Produk yogurt ini dapat mengandung bahan berbasis susu tertentu 

lainnya, pemanis, bahan flavoring, pewarna, penstabil, serta vitamin A dan D (Aryana & 

Olson, 2017). 

 

Keanekaragaman yogurt tercermin dari berbagai tekstur (yogurt tipe set, aduk, minum, 

beku, pekat, atau bubuk), rasa (alami, manis, ditambahkan flavor, maupun ditambahkan 

potongan buah atau madu), dan beragam umur simpan dan sifat nutrisi (kadar lemak dan 

residu laktosa) (Corrieu & Beal, 2016). 

 

 

Gambar 1. Skema Keragaman Yogurt (Sumber : Corrieu & Beal, 2016) 
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1.2.2. Susu 

Susu merupakan cairan berwarna putih yang diproduksi oleh kelenjar susu mamalia. 

Komponen kimia utama susu yaitu air, lemak, protein, karbohidrat, mineral, asam 

organik, enzim, dan vitamin (Ladokun & Oni, 2014). Susu sapi telah dikonsumsi secara 

luas di seluruh dunia selama ratusan abad dan berperan sebagai sumber protein yang 

penting. Susu adalah makanan pertama bagi mamalia muda. Banyak spesies mamalia 

yang digunakan untuk menghasilkan susu dan produk susu. Beberapa di antaranya 

termasuk sapi, kambing, domba, kuda, dan yak. Sebagian besar susu di Amerika Serikat 

diproduksi oleh sapi. Industri susu memproduksi susu sebagai produk cairan dan dalam 

berbagai produk manufaktur termasuk mentega, keju, kental, kering, dan kultur (Parker, 

2002).  

 

Susu juga berperan sebagai makanan lengkap sehat yang menyediakan seluruh nutrisi 

utama seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Konsumsi susu sapi dapat membantu tubuh 

manusia dengan menyediakan berbagai host defence proteins. Hal ini karena berbagai 

efek anti mikrobia yang menguntungkan dalam susu sapi. Meskipun ada banyak manfaat 

terkait dengan konsumsi susu sapi, ada banyak kerugian terkait dengannya. Pertama, 

keberadaan berbagai pathogen seperti Salmonella spp. dan Escherichia coli O157:H7 

dalam susu telah dikaitkan menyebabkan wabah penyakit yang menyebar luas di seluruh 

dunia. Kedua, alergi susu sapi adalah salah satu alergi yang paling banyak tersebar di 

kalangan bayi dan anak-anak. Masalah lain yang banyak tekait dengan konsumsi susu 

sapi adalah intoleransi laktosa. Sumber utama karbohidrat laktosa pada manusia adalah 

susu sapi. Intoleransi ini disebabkan oleh tidak adanya atau defisiensi enzim laktase di 

saluran pencernaan sehingga gula laktosa tidak dapat tercerna (Vanga & Raghavan, 

2018).    

 

Susu terutama terdiri atas air sebanyak 87-89%. Seperti makanan lainnya, apabila air 

dihilangkan, umur simpan susu akan meningkat. Sebanyak 12-13% merupakan total 

padatan susu yang terdiri atas karbohidrat, laktosa, lemak, protein, dan mineral. 

Sedangkan padatan bukan lemak mengecualikan lemak dan memasukkan laktosa, kasein, 

whey, protein, dan mineral (kalsium, fosfor, magnesium, potasium, sodium, klorida, dan 

sulfur). Susu juga mengandung vitamin larut air (tiamin dan riboflavin) dan garam 
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mineral. Susu digambarkan sebagai dispersi koloid dari kasein protein dan whey protein. 

Susu cair merupakan emulsi dengan globula lemak tertahan dalam fase air (Parker, 2002).         

 

1.2.3. Santan 

Santan memainkan peran penting dalam masakan Asia Tenggara. Santan tidak hanya 

dikonsumsi sebagai minuman tetapi juga digunakan sebagai bahan dalam sejumlah resep 

masakan. Santan memiliki kandungan lemak tinggi dan umumnya digunakan dalam kari 

sebagai pengental. Santan merupakan produk padat nutrisi dan sumber serat yang baik. 

Santan kaya akan vitamin seperti vitamin C dan E, serta mineral seperti zat besi, kalsium, 

potasium, magnesium, dan seng. Penggunaan santan dikaitkan dengan manfaat kesehatan 

seperti anti karsinogenik, anti mikroba, anti bakteri, dan anti virus. Santan mengandung 

lemak jenuh yaitu asam laurat yang ada di dalam ASI dan telah dikaitkan untuk 

meningkatkan perkembangan otak. Asam laurat juga berguna dalam meningkatkan sistem 

kekebalan tubuh dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Selain itu, santan kaya akan 

antioksidan seperti vitamin E yang dapat membantu melawan penuaan. Konsumsi santan 

jarang dikaitkan dengan reaksi alergi. Manfaat lain dari santan adalah membantu 

pencernaan, memelihara kulit, dan memiliki sifat dingin (Sethi et al., 2016). 

 

Komponen utama dalam santan adalah air dan lemak. Santan mengandung sekitar 54% 

air, 35% lemak, dan 11% padatan bukan lemak. Santan memiliki kandungan lemak dan 

kalori lebih tinggi dari susu (Alyaqoubi et al., 2015). Santan diperoleh dari daging kelapa 

parut yang diperas menggunakan tangan, sedangkan skala industri atau komersial 

umumnya menggunakan screw press atau hidrolik untuk mengekstrak. Santan merupakan 

emulsi minyak dalam air. Fase kontinyu adalah air dan fase terdispersi adalah minyak. 

Butiran minyak dalam emulsi santan dikelilingi oleh film protein aktif interfacial dan 

stabilitas emulsi tergantung pada protein ini.  

 

Santan secara alami distabilkan oleh protein dan fosfolipid. Fase air pada emulsi santan 

mengandung beberapa protein yang bertindak sebagai pengemulsi untuk menstabilkan 

butiran minyak. Santan segar bersifat stabil dan homogen. Namun, santan secara fisik 

tidak stabil dan rentan terhadap pemisahan menjadi dua fase yang berbeda (fase krim dan 

fase air) setelah beberapa jam. Mekanisme yang berkontribusi terhadap ketidakstabilan 
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emulsi ada tiga diantaranya creaming, flokulasi, dan coalescence. Alasan utama 

ketidakstabilan emulsi santan adalah aktivitas permukaan yang rendah dan sifat 

pengemulsi yang buruk dari protein kelapa (Patil & Benjakul, 2018).    

 

1.2.4. Gula 

Gula merupakan sebutan umum bagi sukrosa, pemanis berbentuk kristal padat untuk 

makanan dan minuman. Sukrosa termasuk disakarida yang ditemukan di sebagian besar 

tanaman, tetapi yang memiliki konsentrasi memadai untuk tujuan komersial hanya 

terdapat pada tanaman tebu dan sugarbeet. Sukrosa (β-D-fructofuranosyl-α-D-

glucopyranoside), C12H22O11, berat molekul 342,3, adalah disakarida yang terdiri dari 

residu glukosa dan fruktosa yang tergabung karena adanya ikatan glikosidik α, β.  

 

Gambar 2. Representasi Struktural Sukrosa : (a) Rumus Perspektif Haworth dan (b) 

Struktur Konformasi Sukrosa dalam Kristal Padat (Sumber : Kirk & Othmer, 1982) 

 

Rasa manis sukrosa merupakan sifat fisiknya yang paling penting dan dianggap sebagai 

standar bagi pemanis lainnya. Rasa manis dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi gula, 

sifat fisik sistem makanan, dan faktor-faktor lainnya. Threshold manis untuk sukrosa 

terlarut adalah ~0,2-0,5% dan intensitas manis paling tinggi pada suhu ~32-38°C. Sukrosa 

memiliki 8 gugus hidroksil yang mampu membentuk ikatan hidrogen. Gugus hidroksil 

pada sukrosa berkontribusi terhadap kelarutan airnya yang sangat tinggi (Kirk & Othmer, 

1982).  

 

Selain rasa manis, ciri-ciri sukrosa lainnya adalah non toksik, larut air, dan pada tiap 1 

gram gula mengandung 4 kkal. Gula dapat menurunkan aktivitas air dalam sistem 

makanan dengan cara menyerap air bebas dan meningkatkan tekanan osmotik. Hal ini 

menyebabkan berkurangnya pertumbuhan mikroba dan kapang, serta memperpanjang 



7 
 

 
 

umur simpan makanan. Gula memberi warna pada produk pangan melalui reaksi Maillard 

dan karamelisasi. Reaksi Maillard terjadi antara gula dan asam amino, serta menimbulkan 

warna kecoklatan dan perasa dalam produk-produk seperti kopi, roti, makanan penutup 

dan kue yang dipanaskan. Produk akhir reaksi Maillard meliputi pigmentasi, yang 

menimbulkan pewarnaan dan aroma. Karamelisasi terjadi saat karbohidrat terekspos suhu 

tinggi. Perbedaannya dari reaksi Maillard adalah tidak ada gugus amino yang terlibat.  

 

Kemampuan gula untuk berinteraksi dengan air serta berada dalam keadaan amorf dan 

kristal memberikan sifat fungsional untuk mencapai tekstur yang diinginkan dalam 

produk pangan. Molekul-molekul dapat membentuk kembali baik dalam keadaan kristal 

(dari beberapa mikrometer hingga beberapa milimeter) atau amorf (tekstur seperti kaca, 

kenyal, lengket) tergantung pada pemrosesan gula leleh. Saat gula ditambahkan dalam 

jumlah yang cukup ke larutan dan mengikat molekul air, itu akan memberikan mouthfeel 

dengan meningkatkan viskositas, menurunkan aktivitas air, meningkatkan suhu didih, dan 

menurunkan suhu beku, sehingga perilaku protein, pati, dan hidrokoloid akan berubah 

(Zaitoun et al., 2018).       

 

1.2.5. Agar-agar 

Agar-agar termasuk dalam keluarga polisakarida galakta linier yang diperoleh dari 

dinding seluler rumput laut merah, Rhodophyceae. Rumput laut ini tersebar luas di 

seluruh dunia dan berasal dari 20 negara. Sumber terpenting adalah pantai Jepang, 

Spanyol, Portugal, Maroko, Senegal, Chili, Meksiko, Amerika Serikat bagian selatan, 

India, Filipina, dan Madagaskar. Gelidium dan Gracilaria adalah spesies utama yang 

digunakan untuk produksi agar-agar komersial. Agar-agar dengan kekuatan gel tertinggi 

umumnya diperoleh dari rumput laut Gelidium.  
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Gambar 3. Proses Manufaktur Agar (Sumber : Imeson, 2010) 

 

Agar-agar diekstraksi dari rumput laut merah (Rhodophyceae) dan telah digunakan dalam 

makanan selama lebih dari 350 tahun. Kemampuan untuk membentuk gel reversibel 

merupakan salah satu sifat terpenting dari agar-agar. Agar-agar tidak larut dalam air 

dingin dan terhidrasi saat direbus. Gelasi tergantung pada pembentukan ikatan hidrogen. 

Random coils akan bergabung untuk membentuk heliks tunggal dan heliks ganda. 

Aplikasi pangan termasuk water dessert gels, permen jeli, daging kaleng, icings, dan flan 

desserts. Agar-agar merupakan hidrokoloid rumput laut, atau pikokoloid, yang biasanya 

digunakan sebagai agen gelling, pengental, dan stabilisasi (Imeson, 2010).   
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Gambar 4. Proses Pembentukan Struktur Gel Agar-agar (Sumber : Imeson, 2010) 
 

 

Gambar 5. Struktur Agar-agar (Sumber: Imeson, 2010) 

 

1.2.6. Tepung Maizena 

Pati jagung mendominasi hampir 80% pasar pati global. Pati terdiri atas 2 komponen 

utama yaitu amilosa dan amilopektin, yang sangat mempengaruhi sifat fisikokimia dan 

fungsionalnya. Pati jagung merupakan bahan berharga di industri pangan karena sifat 

fisikokimia dan fungsionalnya yang diinginkan dan banyak digunakan sebagai pengental, 

stabilizer, gelling, pengubah tekstur, bulking, dan agen water retention dalam formulasi 
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makanan. Pati jagung dapat digunakan sebagai bahan dasar maupun bahan tambahan 

makanan dalam pembuatan puding, pai, permen, dan salad dressing. Sifat fisikokimia 

pati jagung berubah tergantung kondisi lingkungannya. Keanekaragaman kultivar jagung 

berdampak pada sifat-sifat berbeda dari pati. Beberapa faktor, termasuk varietas, curah 

hujan, suhu, jenis tanah, dan kondisi pertumbuhan yang mempengaruhi sifat pati (Mir et 

al., 2017). 

 

Pati jagung merupakan pati dengan harga murah yang digunakan secara luas dalam 

industri pangan untuk pengembangan tekstur dan viskositas, serta sesuai untuk beberapa 

aplikasi teknis dalam produk. Pati merupakan polimer yang dapat dicerna dan larut dalam 

air. Granula pati jagung diketahui memiliki pori-pori atau saluran di permukaannya 

dengan bentuk poligonal (Imamoglu et al., 2017).    

 

 

Gambar 6. Ikatan α-1,4 dan α-1,6 pada Pati (Sumber: Imeson, 2010) 

 

 

1.2.7. Kultur Starter 

Berbagai produk cultured dairy dibentuk oleh konversi laktosa dalam susu menjadi asam 

laktat dengan menggunakan kultur starter. Kultur starter telah digunakan untuk 

menginokulasi susu segar dengan sejumlah kecil susu asam bahkan sebelum apapun 

mengenai bakteriologi diketahui (Aryana & Olson, 2017). Kedua bakteri asam laktat 

termofilik, S. thermophilus dan L. delbrueckii subsp. bulgaricus, yang memicu fermentasi 

yogurt, dianggap sebagai ‘Generally Recognized as Safe’ di Amerika dan memiliki status 

‘Qualified Presumption of Safety’ di Eropa, sebagai konsekuensi dari sejarah panjang 
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penggunaan yang aman dan tidak adanya patogenisitas. Mereka bersifat gram prositif, 

anaerob, aerotoleran, katalase negatif, tidak membentuk spora, dan mempunyai 

kandungan G+C kurang dari 55% dalam DNA. Mereka mampu tumbuh pada suhu antara 

42°C hingga 50°C, tetapi tidak dapat tumbuh pada suhu 10°C. S. thermophilus 

membentuk rantai linear batang, sedangkan L. delbrueckii subsp. bulgaricus tumbuh 

sebagai sel telur. Mereka mengubah laktosa menjadi galaktosa yang tidak dapat 

dimetabolisme dan glukosa yang difermentasi secara dominan menjadi asam laktat, 

dengan demikian sesuai dengan metabolisme homofermentatif. 

 

 

Gambar 7. Skema Reaksi Metabolisme Sederhana yang Terlibat dalam Metabolisme 

Homofermentatif pada Bakteri Yogurt (Sumber : Corrieu & Beal, 2016) 

 

Dalam susu, kedua spesies tersebut menunjukkan interaksi positif yang disebut 

protocooperation, yang saling menguntungkan. Fenomena ini menyebabkan 

pertumbuhan dan pengasaman yang lebih cepat, produksi senyawa aroma dan 

eksopolisakarida yang lebih tinggi, dan proteolisis yang lebih jelas. Pertumbuhan S. 

thermophilus didukung oleh asam amino bebas dan peptida kecil yang berasal dari protein 

susu karena kerja protease dinding sel L. delbrueckii subsp. bulgaricus. Sementara itu, L. 

delbrueckii subsp. bulgaricus dirangsang oleh asam format, asam folat, dan CO2 yang 

disintesis oleh S. thermophilus dalam susu. Sebagai konsekuensi interaksi tersebut, 

pertumbuhan S. thermophilus dimulai pertama kali dengan menggunakan senyawa 
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nitrogen dan berhenti lebih awal karena spesies ini sangat sensitif terhadap penghambatan 

asam laktat. Pertumbuhan L. delbrueckii subsp. bulgaricus dimulai kemudian tetapi 

diperpanjang bahkan pada pH rendah, karena resistensi yang lebih baik terhadap 

keasaman (Corrieu & Beal, 2016).        

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan dua jenis pengental, 

agar-agar dan tepung maizena, terhadap kualitas yogurt santan dan susu yang ditinjau dari 

karakteristik fisik (intensitas warna, viskositas, dan water holding capacity), kimia (air, 

lemak, protein, derajat brix, dan pH), dan mikrobiologi (total plate count).   


