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Abstrak  

Yogurt merupakan hasil fermentasi susu dari bakteri asam laktat seperti Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, bakteri tersebut saling mendukung 

pertumbuhan dalam proses fermentasi, dan berperan pada pembentukan tekstur dan rasa 

yogurt serta mempengaruhi mutu yogurt sehingga perlu diperhatikan komposisi 

perbandingan kedua starter yang ditambahkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh komposisi L. bulgaricus dan S. thermophilus terhadap mutu yogurt buah lakum 

dengan menguji parameter pH dan keasaman yogurt. Ekstrak buah lakum diperoleh dengan 

pemanasan menggunakan aquades dengan perbandingan 1:1 (b/v) (70°C, 120 menit). 

Variasi komposisi bakteri L. bulgaricus dan S. thermophilus yang ditambahkan (1:1, 1:2, dan 

2:1). Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh komposisi bbakteri yang digunakan. 

Semakin banyak komposisi komposisi L. bulgaricus maka pH yogurt akan semakin menurun 

dan nilai keasaman akan semakin meningkat yogurt dengan perbandingan komposisi 

komposisi L. bulgaricus dan S. thermophilus 2:1 memberikan kualitas yogurt yang baik. 
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Abstract 

Yoghurt poduced by bacterial fermentation of milk. Ini this reasearch, Lactobacillus 

bulgaricus and Streptococcus thermophilus was used as lactic acid bacteria to fermentation 

the milk. Texture, flavours and quality of yogurt were depended on Lactobacillus bulgaricus 

and Streptococcus thermophilus composition. The aim of this reasearh is to find out the 

affect of Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus thermophilus composition to 

characteristif of the yogurt. Lakum fruit yogurt analysed by acidity stability and pH test. 

Lakum fruit extract made by heating process (70C, 120 minutes) of lakum fruit and 

aquadest 1:1 (w/v). Composition variation that used in this reasearch are 1:1 ; 1:2 ; 2:1 

(Lactobacillus bulgaricus : Streptococcus thermophilus). The results showed that incrasing 

Lactobacillus bulgaricus level made ph decrased and incrased acidity stability. The best 

Lactobacillus bulgaricus : Streptococcus thermophilus composition that showed the best 

yoghurt characteristic is 2:1. 
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PENDAHULUAN 

Yogurt adalah produk koagilasi susu yang dihasilkan melalui proses fermentasi 

bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus dengan atau 

tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Produk akhir yogurt harus mengandung 

kedua bakteri tersebut dalam jumlah yang cukup besar (1). Traccho (2002) menyebutkan 
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bahwa karakteristik bakteri yang digunakan pada pembuatan yogurt adalah bakteri 

penghasil asam laktat seperti Lactobacilli, Bifidobacteria dan Streptococcus thermophilus. 

Pada proses fermentasinya bakteri – bakteri asam laktat tersebut memanfaatkan gula dalam 

susu sebagai sumber energi. Streptococcus thermophilus akan tumbuh dahulu dan 

menghsilkan asam laktat, terbentuknya asam laktat menjadikan suasana asam dengan pH 

4,2-44 yang merupakan suasana yang baik untuk merangsang pertumbuhan Lactobacillus 

bulgaricus dan terjadi penurunan jumlah Streptococcus thermophilus. Pertumbuhan 

Lactobacillus bulgaricus akan menghasilkan asam laktat yang menurunkan pH lebih lanjut 

antara 3,5-3,8. pH yang rendah mendenaturasi kasein pada susu sehingga menggumpal 

membentuk curd dan memfermentasi laktosa menjadi asam laktat dan memberikan rasa 

asam pada yogurt (2).  

Kualitas yogurt sangat bergantung pada proses fermentasi dan komposisi bakteri 

yang digunakan. Hasil fermentasi dari bakteri asam laktat akam memberikan rasa (flavour) 

khas, tekstur semi padat dan halus, serta rasa asam yang segar. Menurut Helferich dan 

Westhoff (1980) Penggunaan kombinasi kultur LB dan ST akan memecah laktosa menjadi 

asam laktat dan menyebabkan penurunan nilai pH dan meningkatnya nilai keasaman. 

Fermentasi karbohidrat oleh Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

dengan mengubah karbohidrat menjadi glukosa yang kemudian glukosa difermentasi 

melalui jalur heksosa difosfat untuk memproduksi asam laktat sebagai produk utama dan 

adam organik lainnya. Asam-asam organik yang dihasilkan menyebabkan pH susu menjadi 

rendah, semakin banyak sumber gula yang dimetabolisme maka semakin banyak asam 

organik yang di hasilkan dan pH makin rendah (3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh mutu yogurt yang dibuat dengan variasi perbandingan kompisis kultur bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus serta tambahan ekstrak buah 

lakum dengan menguji parameter pH dan keasaman. 

 

BAHAN DAN METODE 

Autoklaf, oven, laminar air flow (LAF/ clean bench), inkubator, refrigerator, blender, pH 

meter, dan, alat – alat gelas. Susu bubuk Dancow® full cream, biakan Streptococcus 

thermophilus, Lactobacillus bulgaricus ekstrak buah lakum, NaOH,  aquadest. Buah lakum 

sebanyak 100 gram ditimbang, tambahkan 100 ml aquadest lalu dihaluskan dengan blender 

(perbandingan 1:1). Proses ekstraksi menggunakan pelarut air dengan pemanasan suhu 

70ºC selama 120 menit. Ekstrak kemudian disaring, ekstrak buah lakum siap digunakan 

dalam formulasi yogurt (4). 

Pembuatan starter kultur tunggal  



Disiapkan 2 vial, dilarutkan Susu bubuk full cream 1,5 g dalam 10 ml air, dipasteurisasi pada 

suhu 85ºC selama 15 menit kemudian didinginkan sampai suhu 40ºC. Inokulasikan 1 ose 

kultur hasil pembiakan dari media MRSB (deMan, Rogosa and Sharpe Broth) pada susu 

yang sudah dipasteurisasi, inkubasi selama 24 jam deangan suhu 37ºC, masing–masing 

bakteri starter dipindahkan dalam 100 ml susu yang telah dipasteurisasi pada suhu 85ºC 

selama 10 menit dan kembali diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37ºC. Masing – masing 

kultur starter siap digunakan. 

Pembuatah Yogurt  

Yogurt dibuat dengan 6 jenis formula, kombinasi hasil formula dapat dilihat pada Tabel I. 

Selanjutnya proses pembuatan yogurt dengan menggunakan susu Dancow® full cream yang 

telah dipasteurisasi pada suhu 85ºC selama 10 menit kemudian suhu diturunkan sampai 

40ºC. Starter diinokulasikan sebanyak 5% pada susu yang telah dipasteurisasi, selanjutnya 

inkubasi pada suhu 37ºC selama 18 jam. Ekstrak buah Lakum ditambahkan, diaduk sampai 

homogen, dan simpan pada refrigerator pada suhu 5ºC. 

 

Tabel 1. Formula Pembuatan Yogurt 

  Formulasi yogurt 100ml   

 

Y.Plain 

1:1 

Y.Plain 

1:2 

Y.Plain

2:1 

Y.Lakum 

1:1 

Y.Lakum 

1:2 

Y.Lakum 

1:2 

Susu bubuk full cream 

(13% b/v) 100mL 100mL 100mL 100mL 100mL 100mL 

Starter  LB : ST (5% v/v) 1:1 1:2 2:1 1:1 1:2 2:1  

ekstrak buah Lakum 

100%  0 0 0 7.5mL 7.5mL 7.5mL 

 

Keterangan LB: Lactobasillus bulgaricus  
 ST : Streptococcus thermophilus  

Uji pH 

Pengujian pH dilakukan menggunakan pH meter. Sebelum pengukuran pH meter harus 

dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan dengan larutan buffer pH 7 dan 10. Ujung 

elektroda dari pH meter dicelupkan pada sampel yogurt, di layar pH meter akan menunjukan 

nilai pH sampel yogurt tersebut. 

Uji keasaman  

Pengujian asam tertitrasi jumlah asam dihitung sebagai asam laktat. Pengujian 

menggunakan NAOH 0,1 N sebagai titran dengan titik akhir titirasi ditandai dengan 

perubahan warna larutan menjadi merah muda. Berdasarkan standart SNI persen 

keasaman yogurt berkisar antara  0.5–2.0 (5).  



            ( )  
      

 
      

Ket :  W = Bobot Sampel  

  V = Volume larutan NaOH 

  N = Normalitas Larutan NaOH 

 

Analisis Data 

Rancangan Penelitian ini merupakan penelitian berjenis eksperimental, dengan 3 kali 

pengulangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif meliputi nilai pH dan 

keasaman (total asam) pada yogurt. 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembuatan ekstrak buah lakum dibuat dengan menghaluskan 100g buah Lakum dan 

dipanaskan pada suhu 70C selama 120 menit dengan air 100ml. Ekstak kemudian disaring, 

didapat ekstrak lakum yang berwarna merah keunguan.  

Pembuatan yogurt menggunakan kombinasi dua jenis starter bakteri yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Penggunaan dua jenis bakteri 

kedua bakteri tersebut membantu proses fermentasi yogurt sehingga menghasilkan kualitas 

dan cita rasa yogurt yang baik. Pada proses fermentasi kedua bakteri tersebut bekerja 

secara simbiosis mutualisme dengan Lactobacillus bulgaricus memproduksi asam amino 

yang menstimulasi pertumbuhan Streptococcus thermophilus, Streptococcus thermophilus 

akan menghasilkan suasana asam yang merupakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan 

Lactobacillus bulgaricus.  

Kombinsai 2 starter bakteri ini dalam pembuatan yogurt merombak laktosa menjadi 

asam laktat yang mempengaruhi kualitas dari yogurt dan memberikan citarasa yang khas 

pada yogurt. Kedua bakteri ini dapat bertahan hidup dalam saluran pencernaan (6) dan 

dapat bertahan hidup setelah melewati pencernaan (7). Pembuatan yogurt dilakukan  

dengan susu bubuk  full cream sebagai sumber energi bagi 2 kultur starter untuk proses 

fermentasi. Proses fermentasi dilakukan pada suhu 37C selama 18jam, fermentasi terjadi 

ditandai berubahnya pH susu menjadi asam dengan antara 4,0-4,5 (8). 

Hasil pengukuran pH dapat dilihat pada tabel 1. Nilai pH yogurt yang baik maksimal 

4,5 (9). Berdasarkan hasil penelitian senmua formula yogurt memenuhi kriteria. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa yogurt dengan perbandingan komposisi bakteri Lactobasillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus  2:1 memberikan nilai pH lebih kecil dari pada 

formula yogurt yang lainnya. Ini mungkin disebabkan banyaknya Lactobasillus bulgaricus 

yang terdapat diyogurt, Lactobasillus bulgaricus memetabolisme laktosa menjadi asam 

laktat. Asam laktat (C3H6O3) mudah terdisosiasi menjadi ion H+ dan CH3CHOHCOO-.  Nilai 



pH pada yogurt yang diberi ekstak buah lakum juga terlihat adanya penurunan pH, ini 

disebabkan ekstrak buah Lakum yang diduga menggandung nurtisi tambahan yang dapat 

digunakan oleh bakteri asam laktat untuk terus melakukan proses fermentasi sehingga hasil 

metabolisme yang berupa asam laktat terbentuk. 

 

Tabel 2. Hasil Uji pengaruh variasi kombinasi Lactobasillus bulgaricus dan 
Streptococcus thermophilus  pada yogurt dengan difortifikasi buah Lakum 
terhadap pH 

Formula pH 

Y, Plain 1:1 3,93 

Y, Plain 1:2 3,90 

Y, Plain 2:1 3,80 

Y, Lakum 1:1 4,17 

Y, Lakum 1:2 4,07 

Y, Lakum 2:1 4,03 

 

 

Tabel 3. Hasil Uji pengaruh variasi kombinasi Lactobasillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus  pada yogurt dengan difortifikasi buah 

Lakum terhadap Keasaman 

Formula Keasaman 

Y, Plain 1:1 1,06 

Y, Plain 1:2 1,10 

Y, Plain 2:1 1,18 

Y, Lakum 1:1 1,26 

Y, Lakum 1:2 1,29 

Y, Lakum 2:1 1,29 

 

Keasaman atau total asam tertitrasi adalah jumlah asam yang dihitung sebagai asam 

laktat. Parameter keasaman umumnya berbanding terbalik dengan pH. Meningkatnya nilai 

asam seiring dengan menurunnya nilai pH.  Menurut SNI (2009) Keasaman pada produk 

yogurt dinyatakan dalam persen yaitu antara 0,5-2%. Berdasarkan hasil pengukuran 

keasaman pada Tabel 2. Semua formula yogurt dalam penelitian ini sesuai dengan standart 

SNI. Kadar asam laktat paling tinggi terdapat pada formula yogurt dengan komposisi 

Lactobasillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus  2:1.  Pada pengukuran pH nilai 

yang terukur adalah konsentrasi ion H+ yang menunjukan total asam terdisosiasi sedangkan 



pada nilai keasaman adalah semua komponen asam baik yang terdisosiasi atau yang tidak 

terdisosiasi (10). Peningkatan keasaman juga terjadi pada yogurt dengan tambahan ekstrak 

buah lakum, ini disebabkan karena dengan adanya ekstrak yang mengandung laktosa maka 

bakteri asam laktat juga akan mengubah laktosa menjadi asam laktat yang meningkatkan 

keasaman. Hasil ini sejalan dengan penelitian Jung et al, (2016) dengan penambahan 

ekstrak maka keasaman yogurt akan meningkat. Hasil analisis keasaman juga sesuai 

dengan data nilai pH dimana dengan banyaknya komposis Lactobasillus bulgaricus  akan 

memberikan penurunan pH dan naiknya keasaman. 

 

KESIMPULAN  DAN SARAN  

Perbedaan komposisi starter Lactobasillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus  memberikan pengaruh terhadap mutu yogurt, yaitu meningkatkan nilai pH dan 

menurunkan kadar asam laktat yang dihasilkan. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya 

interaksi antar kltur bakteri. Sifat homofermentatif dari  Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus termophillus pada proses fermentasi akan menghasilkan asam laktat yang 

mempengaruhi penurunan pH sehingga menyebabkan peningkatan keasaman yogurt. 

Selain itu dengan adanya tambahan ektrak lakum yang mengandung laktosa maka bakteri 

asam laktat juga akan mengubah laktosa menjadi asam laktat yang meningkatkan 

keasaman.Perlu peneitian lebih lanjut tentang parameter kualitas yang lain, seperti total 

protein, viabilitas bakteri asam laktat dan kadar laktosa.  
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