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4. PEMBAHASAN 

 

Yogurt merupakan produk susu fermentasi dengan flavor khas (rasa asam) yang 

disebabkan oleh produksi asam laktat, asetaldehid, asam asetat, dan diasetil dari 

karbohidrat oleh organisme fermentasi (Ladokun & Oni, 2014). Bahan dasar yogurt yang 

digunakan dalam penelitian adalah santan kelapa dan susu segar pasteurisasi 

“GREENFIELDS”. Menurut Ladokun & Oni (2014), pasteurisasi diyakini dapat 

memodifikasi protein susu sehingga dapat meningkatkan viskositas dan gelatinisasi 

produk. Selain itu, tekstur produk menjadi lebih seragam dan lembut. 

 

Pada penelitian ini digunakan tepung maizena (pati jagung) dan agar-agar sebagai 

pengental yogurt. Menurut Saha & Bhattacharya (2010), keduanya merupakan 

hidrokoloid. Hidrokoloid mempunyai beragam sifat fungsional dalam makanan meliputi 

mengentalkan, membentuk gel, mengemulsi, menstabilisasi, dan mengontrol 

pertumbuhan kristal es dan gula, namun sifat dasarnya yang sering digunakan secara luas 

adalah mengentalkan dan membentuk gel. Hidrokoloid terdispersi dalam air untuk 

memberikan efek mengentalkan atau membentuk viskositas. Proses pengentalan 

melibatkan keterikatan tidak spesifik dari rantai polimer yang tidak beraturan. Panas 

dibutuhkan dalam proses pengentalan makanan yang ditambahkan pati (heat setting 

mechanism).  

 

Pati semakin banyak digunakan dalam aplikasi industri maupun makanan karena 

kemampuannya sebagai pengental. Pati juga sering digunakan dalam pembuatan yogurt 

sebagai pengental untuk mengurangi cacat, membuat tekstur yogurt terlihat menarik, dan 

mengurangi crack pada permukaan susu (Altemimi, 2018). Konsentrasi tepung maizena 

yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah 2%. Menurut penelitian Saha & 

Bhattacharya (2010), penggunaan pati tidak memberikan pengaruh pada rasa makanan 

jika digunakan pada konsentrasi rendah 2 -5%.   

 

Sementara pati jagung dan agar-agar sama-sama memiliki kemampuan untuk 

mengentalkan, agar-agar memiliki sifat utama lain yaitu dapat membentuk gel. 

Pembentukan gel adalah fenomena yang melibatkan asosiasi atau ikatan silang dari rantai 
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polimer untuk membentuk jaringan tiga dimensi yang memerangkap air di dalamnya 

untuk membentuk struktur yang kaku. Gel dapat didefinisikan sebagai bentuk zat 

intermediate antara padat dan cair. Hidrokoloid membentuk gel melalui ikatan fisik rantai 

polimernya yaitu ikatan hidrogen, ikatan hidrofobik, dan cation mediated cross-linking. 

Pembentukan gel pada agar-agar menggunakan mekanisme cold-set gelation yaitu bubuk 

hidrokoloid dilarutkan dalam air hangat/mendidih untuk membentuk dispersi yang pada 

pendinginan menghasilkan heliks antar rantai yang distabilkan secara entalpi untuk 

membentuk segmen rantai individual yang mengarah ke jaringan tiga dimensi. 

 

4.1. Karakteristik Fisikokimiawi 

4.1.1. Intensitas Warna 

Warna makanan dapat mempengaruhi persepsi flavor, terutama pengenalan rasa atau 

intensitas rasa (Hoppu et al., 2018). Warna merupakan atribut kualitas yang penting 

dalam industri pangan dan bioproses, serta mempengaruhi pilihan dan preferensi 

konsumen. Warna makanan dipengaruhi oleh perubahan kimia, biokimia, mikrobia, dan 

fisik yang terjadi selama pertumbuhan, pematangan, penanganan pasca panen, dan 

pengolahan. Pengukuran warna produk pangan digunakan sebagai pengukuran tidak 

langsung bagi atribut kualitas lain seperti flavor dan kandungan pigmen karena lebih 

sederhana, cepat, dan berkorelasi baik dengan sifat fisikokimia yang lain (Pathare et al., 

2013). 

 

Pada Tabel 1 dapat dilihat hasil pengamatan intensitas warna yogurt santan dan susu 

berupa nilai L, a*, dan b*. Menurut Sitorus et al. (2015), nilai L (lightness) menunjukkan 

tingkat kecerahan sampel. Nilai 0 berarti hitam dan nilai 100 berarti putih. Apabila nilai 

a* (redness) positif berarti sampel cenderung berwarna merah, sedangkan apabila nilai 

a* negatif berarti sampel cenderung berwarna hijau. Selanjutnya apabila nilai b* 

(yellowness) positif berarti sampel cenderung berwarna kuning, sedangkan apabila nilai 

b* negatif berarti sampel cenderung berwarna biru. Data Tabel 1 menunjukkan yogurt 

yang ditambahkan dengan jenis pengental tepung maizena memiliki warna lebih putih 

atau lebih terang dari pada yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental agar-agar. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian Herlina et al. (2016) yaitu semakin meningkatnya 

penambahan ekstrak kasar PLA (polisakarida larut air) dari biji durian menyebabkan 
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peningkatan intensitas warna. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi jumlah padatan terlarut maka intensitas warna produk akan 

mengalami peningkatan. 

 

Yogurt yang terbuat dari susu sapi memiliki nilai L lebih tinggi (lebih putih) dari pada 

yogurt yang terbuat dari santan kelapa. Salah satu parameter komposisi yang dapat 

mempengaruhi nilai L menurut Dufosse & Galaup (2010) adalah kalsium. Susu memiliki 

kandungan kalsium lebih tinggi dari pada santan. Susu mengandung kalsium sebanyak 

119 mg/100 gram. Sementara santan mengandung kalsium sebanyak 14 mg/100 gram 

(Vanga & Raghavan, 2018). 

 

Selain itu data Tabel 1 menunjukkan yogurt susu memiliki nilai a* lebih kehijauan dan 

nilai b* lebih kekuningan. Menurut Popov-Raljic et al. (2008), tingginya nilai b* 

(yellowness) yogurt susu dibandingkan yogurt santan dapat dipengaruhi oleh nilai pH 

(peningkatan keasaman). Pada Tabel 5 dapat dilihat nilai pH yogurt susu setelah inkubasi 

24 jam lebih rendah dari yogurt santan. Dufosse & Galaup (2010) menambahkan bahwa 

komponen a* dan b* pada warna susu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

berhubungan dengan konsentrasi pigmen alami susu. Pigmen utamanya yaitu riboflavin, 

senyawa hijau yang ada di fase air, dan betakaroten serta lutein dalam konsentrasi lebih 

rendah. Karotenoid susu berpengaruh terhadap warna kuning (nilai b* lebih tinggi).   

 

4.1.2. Viskositas dan Water Holding Capacity 

Viskositas yang merupakan salah satu sifat reologi dianggap sebagai karakteristik fisik 

yang penting untuk menilai perubahan kualitas produk selama penyimpanan. Viskositas 

suatu produk dapat bervariasi karena adanya perubahan pada sifat kimia dan fisik. 

Fermentasi yogurt ditandai dengan fase lag (viskositas stasioner) dan fase log 

(perkembangan viskositas cepat), diikuti dengan viskositas konstan atau sedikit 

berkurang. Perkembangan viskositas terkait dengan agregasi misel kasein dan 

pembentukan gel akibat perubahan biokimia dan fisikokimia selama fermentasi. 

Campuran yogurt berbentuk seperti cairan sebelum fermentasi. Ketika campuran mulai 

membentuk gel, viskositas akan meningkat karena adanya agregasi (Singh & Kim, 2009). 
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Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil pengamatan viskositas yogurt. Data menunjukkan bahwa 

viskositas yogurt dengan penambahan agar-agar lebih tinggi dari yogurt dengan 

penambahan tepung maizena. Menurut Imamoglu et al. (2017), perbedaan viskositas 

dapat disebabkan karena adanya interaksi antara bahan pengental dengan partikel kasein, 

dalam hal ini berarti penggunaan agar-agar memiliki interaksi dengan partikel kasein 

yang lebih kuat. Pada pembuatan yogurt ditambahkan bubuk starter kultur yogurt 

sebanyak 1 gram. Bubuk starter kultur yogurt tersebut memiliki kandungan susu skim. 

Menurut Herawati & Wibawa (2009), semakin tinggi konsentrasi susu skim maka 

viskositas yogurt juga semakin meningkat. Namun pada penelitian ini konsentrasi susu 

skim yang ditambahkan sangat rendah dan sama antar perlakuan, sehingga dapat 

diasumsikan bahwa penambahan susu skim tidak berpengaruh terhadap viskositas yogurt.  

 

Selain itu sukrosa juga mempengaruhi viskositas yogurt. Sukrosa bersifat higroskopis 

sehingga mampu mengikat air bebas. Yogurt akan semakin kental apabila semakin 

banyak air yang diikat oleh komponen gula. Maka dapat disimpulkan bahwa air yang 

terikat komponen gula lebih banyak terdapat pada yogurt yang ditambahkan dengan agar-

agar. Menurut Imamoglu et al. (2017), agar-agar dapat berfungsi sebagai agen pembentuk 

gel yang kuat. Penambahan agar-agar dengan konsentrasi 0,04% telah dapat diamati 

pembentukan gelnya. Selain itu, agar-agar memiliki sifat histeresis yaitu gel dapat 

terbentuk dibawah suhu leleh gel. Aini et al. (2016) menambahkan bahwa viskositas pati 

jagung akan menurun selama fermentasi karena terjadinya leaching pati. Hal ini terutama 

terjadi pada amilosa yang bersifat amorf.   

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat hasil pengamatan water holding capacity yogurt. Data 

menunjukkan bahwa persentase water holding capacity yogurt santan lebih tinggi dari 

pada yogurt susu. Kemudian penambahan jenis pengental yang berbeda (agar-agar / 

tepung maizena) pada yogurt menyebabkan perbedaan yang signifikan terhadap hasil 

water holding capacity. Pada penelitian yang ditulis oleh Imamoglu et al. (2017) 

dijelaskan bahwa apabila dapat membentuk komposit dengan protein, maka sineresis 

dapat berkurang (water holding capacity meningkat). Suryani et al. (2010) menambahkan 

bahwa water holding capacity yogurt yang ditambahkan dengan tepung maizena lebih 

rendah karena rantai amilosa dan amilopektin pada pati jagung panjang sehingga ada  
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kecenderungan terjadi retrogradasi serta sineresis yang menyebabkan emulsi menjadi 

tidak stabil. Menurut Saha & Bhattacharya (2010), adanya gugus hidroksil (-OH) dalam 

jumlah besar akan meningkatkan afinitasnya untuk mengikat molekul-molekul air yang 

menghasilkan senyawa hidrofilik. Pada Gambar 8 dan Gambar 9 berikut dapat dilihat 

struktur agar-agar dan pati. 

 

4.1.3. Kadar Air 

Kadar air tinggi pada suatu produk menyiratkan aktivitas air yang tinggi yang mendukung 

pertumbuhan mikroba sehingga dapat mengurangi masa simpan produk. Kadar air yogurt 

yang terbuat dari susu sapi lebih tinggi dari pada yogurt santan kelapa. Hal ini dapat 

mempengaruhi stabilitas dan keamanan pangan terkait pertumbuhan mikroba dan 

proliferasi sehingga produk membutuhkan penyimpanan dingin (Ladokun & Oni, 2014). 

 

Berdasarkan uji T, kadar air yogurt dengan penambahan agar-agar maupun tepung 

maizena tidak memiliki perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 

95%. Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 4 dapat dilihat kadar air pada yogurt 

dengan penambahan tepung maizena sedikit lebih rendah dari pada yogurt yang 

ditambahkan dengan agar-agar. Hal ini dapat terjadi karena jumlah padatan yogurt dengan 

penambahan tepung maizena lebih tinggi. Menurut Najih & Nurhidajah (2011), kadar air 

berbanding terbalik dengan total padatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Othman et 

al. (2019) yang mengatakan bahwa penambahan puree papaya akan meningkatkan 

jumlah padatan di dalam yogurt sehingga menurunkan kadar air.  

 

Selain itu juga dapat disebabkan oleh panas ketika proses pengeringan yogurt yang 

melepaskan ikatan antara gel dan air. Menurut Imeson (2010), proses gelasi pada agar-

agar memiliki sifat reversibel (dua arah atau dapat kembali). Gel yang telah terbentuk 

akan mencair saat dipanaskan dan membentuk gel kembali saat pendinginan. Siklus ini 

dapat diulang berkali-kali tanpa perubahan signifikan pada sifat mekanis gel. Proses 

pembentukan gel agar-agar dapat dilihat pada Gambar 4.     
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4.1.4. Kadar Lemak dan Protein 

Kandungan lemak makanan merupakan kontributor utama nilai energi pangan. Nilai 

energi total susu berasal dari kandungan lemak, sehingga kadar lemak yang lebih tinggi 

mengindikasikan bahwa lebih banyak energi total yang tersedia. Pada Tabel 4 dapat 

dilihat kadar lemak yogurt yang terbuat dari santan jauh lebih tinggi dari pada yogurt 

yang terbuat dari susu. Hal ini berarti santan lebih banyak menghasilkan energi dari pada 

susu sapi. Menurut Balogun et al. (2016), santan tidak mengandung kolesterol. Ladokun 

& Oni (2014) menambahkan bahwa lemak yang berasal dari hewan seperti sapi dari pada 

yang berasal dari tanaman biasanya mengandung beberapa asam lemak jenuh tinggi yang 

dapat meningkatkan kolesterol darah. Adanya kadar kolesterol yang tinggi dalam darah 

dapat membentuk beberapa timbunan lemak di arteri yang merupakan penanda serius 

untuk artrosklerosis dan dapat membentuk plak yang menyebabkan penyumbatan dalam 

aliran darah. Penyumbatan tersebut dapat memperlambat atau menghalangi aliran darah 

ke seluruh tubuh dan kemungkinan menyebabkan serangan jantung atau stroke. 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat kadar protein yogurt santan lebih rendah dari yogurt susu. 

Menurut Ladokun & Oni (2014), protein susu dianggap sebagai protein lengkap karena 

mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Sedangkan, protein 

nabati yang ditemukan dalam kelapa kekurangan satu atau lebih asam amino esensial. 

Namun, protein nabati dapat dikombinasikan dalam makanan sehingga dapat 

menyediakan semua asam amino esensial. 

 

Berdasarkan Tabel 4, yogurt dengan penambahan jenis pengental tepung maizena 

memiliki kadar lemak dan protein lebih tinggi dari pada yogurt yang ditambahkan dengan 

jenis pengental agar-agar. Menurut Imamoglu et al. (2017), granula pati jagung memiliki 

pori-pori atau saluran di permukaan dengan bentuk poligonal. Penambahan pati pada 

yogurt secara signifikan dapat mempengaruhi tekstur dan tingkat sineresis. Yogurt 

dengan penambahan tepung maizena menunjukkan struktur relatif longgar, dengan 

beberapa molekul pati terlarut terintegrasi ke dalam jaringan misel kasein, misel kasein 

terhubung dalam rantai dan rongga-rongga kosong dalam jumlah banyak. Yogurt dengan 

penambahan konsentrasi pati sebesar 2% dapat menstabilisasi tekstur tanpa 

mempengaruhi flavor produk akhir. Yogurt dengan penambahan agar kemungkinan 
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memiliki jumlah porositas dalam jaringan protein yang lebih sedikit apabila dibandingkan 

dengan tepung maizena. Hal ini menyebabkan lemak dan protein pada yogurt yang 

ditambahkan tepung maizena lebih mudah terekstrak. 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat kadar protein yogurt santan sekitar 3-4%. Berdasarkan Balogun 

et al. (2016), kadar protein dalam santan adalah 3%. Dalam penelitian Aini et al. (2016) 

dikatakan bahwa kadar protein terlarut dapat mengalami peningkatan melalui proses 

fermentasi. Kultur akan merombak substrat dan membentuk asam laktat yang akan 

menurunkan pH. Penurunan pH menyebabkan terjadinya hidrolisis protein terlarut 

menjadi asam amino sehingga dapat meningkatkan kadar protein terlarut. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa nilai nutrisi santan dapat mengalami peningkatan melalui proses 

fermentasi.      

 

4.1.5. Derajat Brix dan pH 

Kadar gula merupakan suatu indeks kualitas sensori pada produk minuman susu dan 

biasanya diukur sebagai persentase padatan terlarut (°Brix) (Imbachi-Narvaez et al., 

2019). Pada Tabel 4 dapat dilihat hasil pengamatan derajat brix pada yogurt santan dan 

susu. Data menunjukkan bahwa derajat brix yogurt susu lebih rendah dari pada yogurt 

santan. Menurut Ladokun & Oni (2014), laktosa pada susu dapat mempengaruhi kadar 

gula pada produk. 

 

Nilai pH dianggap sebagai ukuran kontrol dalam produksi produk minuman susu 

fermentasi. Keasaman dalam produk minuman susu berhubungan dengan adanya 

padatan, baik berbasis susu atau bukan, dan aktivitas kultur bakteri asam laktat serta 

kemampuannya untuk memproduksi asam laktat (Imbachi-Narvaez et al., 2019). 

Berdasarkan Tabel 5, setiap formulasi yogurt mengalami penurunan pH selama proses 

fermentasi. Produk mula-mula memiliki nilai pH antara 6,09 - 6,55. Setelah 1 jam, nilai 

pH produk sedikit menurun yaitu antara 5,99 - 6,32. Setelah proses inkubasi selama 24 

jam, nilai pH yogurt adalah antara 3,89 - 5,23. Menurut Imamoglu et al. (2017), 

penurunan pH mengindikasikan perkembangan fermentasi yogurt selama masa inkubasi. 

Yasni & Maulidya (2014) menambahkan bahwa penurunan nilai pH dapat disebabkan 

oleh bakteri asam laktat yang telah memfermentasi sebagian besar sumber gula (sukrosa, 



34 
 

 
 

glukosa, dan laktosa) menjadi asam laktat atau bentuk asam organik lainnya. Pada 

penelitian Arioui et al. (2017) dijelaskan bahwa nilai pH susu dari saat diinokulasi dengan 

kultur bakteri hingga terbentuk yogurt turun dari 6,70 menjadi 4,34. 

 

Setelah diinkubasi selama 24 jam, nilai pH atau derajat keasaman yogurt susu sapi lebih 

asam dari pada yogurt santan (Tabel 5). Aini et al. (2016) mengatakan bahwa kultur akan 

merombak substrat dan menghasilkan asam laktat yang mengakibatkan penurunan nilai 

pH atau derajat keasaman. Maka dapat disimpulkan bahwa substrat yang difermentasi 

oleh kultur bakteri lebih banyak terdapat pada susu dari pada santan. 

 

Yogurt dengan penambahan tepung maizena lebih asam dari pada yogurt dengan 

penambahan agar-agar (Tabel 5). Pada penelitian Yasni & Maulidya (2014) dijelaskan 

bahwa nilai pH rendah berhubungan dengan total padatan terlarut yang tinggi. Imeson 

(2010) menambahkan bahwa agar-agar dan tepung maizena termasuk polisakarida. Hal 

ini berarti kultur bakteri dapat merombak agar-agar dan tepung maizena supaya dapat 

digunakan dalam proses fermentasi dan kemudian mempengaruhi nilai pH yogurt. 

Namun kemungkinan karena konsentrasi penambahan tepung maizena lebih tinggi dari 

pada agar-agar, maka substrat yang dirombak pada yogurt yang ditambahkan dengan 

tepung maizena juga lebih banyak. 

 

4.2. Karakteristik Mikrobiologi 

 

4.2.1. Total Plate Count 

Pada penelitian ini, kultur starter yang digunakan adalah freeze dried yogurt starter merk 

YOGOURMET. Bakteri yang terkandung di dalamnya meliputi L. bulgaricus, S. 

thermophiles, dan L. acidophilus. Harianto et al. (2018) mengatakan bahwa jumlah 

minimum bakteri dalam yogurt adalah 107. Pada Tabel 6 dapat dilihat total plate count 

yogurt pada tiap perlakuan kurang dari 107 dan menunjukkan bahwa yogurt susu memiliki 

jumlah total plate count lebih tinggi dibandingkan yogurt santan. Pada penelitian Yuliana 

et al. (2010) dijelaskan bahwa metabolisme pertumbuhan L. acidophilus masih berlanjut 

setelah 4 hari penyimpanan karena fase logaritmik belum berakhir dan sukrosa dalam 

minuman santan masih tersedia. Pada Tabel 4 dapat dilihat kadar gula dalam yogurt 
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santan (± 23%) yang lebih tinggi dari yogurt susu (± 14%). Maka dapat disimpulkan 

bahwa kecepatan bakteri asam laktat untuk memfermentasi dalam susu lebih cepat 

dibandingkan dengan santan dan jumlah bakteri asam laktat dalam yogurt santan 

berpotensi masih dapat mengalami peningkatan. 

 

Data Tabel 6 juga menunjukkan bahwa yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental 

tepung maizena memiliki jumlah total plate count yang sedikit lebih tinggi dari pada 

yogurt yang ditambahkan dengan jenis pengental agar-agar. Imeson (2010) mengatakan 

bahwa agar-agar dan tepung maizena termasuk polisakarida. Hal ini berarti kedua jenis 

bahan pengental tersebut dapat digunakan sebagai substrat oleh kultur bakteri yang 

kemudian akan diuraikan dan digunakan selama proses fermentasi. Maka dapat 

disimpulkan bahwa proses penguraian pada yogurt yang ditambahkan dengan tepung 

maizena lebih efektif dari pada yogurt yang ditambahkan dengan agar-agar karena jumlah 

bakteri asam laktat yang ada dalam produk yogurt lebih tinggi.   

 

 

 


