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ABSTRAK 

  

Salah satu inovasi  bahan dasar yoghurt adalah siwalan. Buah siwalan tua 

mengandung kadar gula sukrosa dan vitamin C yang tinggi  sebagai olahan minuman 

yoghurt.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar vitamin C dan glukosa serta kualitas 

dan daya terima masyarakat pada yoghurt siwalan.  Metode penelitian ini Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan dua faktor. Faktor pertama yaitu volume starter (5 ml, 6 ml, dan 7 

ml) dan faktor kedua lama fermentasi (4 jam, 6 jam,  dan 8 jam) dengan ulangan 3 kali 

ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi starter dan lama fermentasi 

berpengaruh terhadap kadar vitamin C dan glukosa yoghurt siwalan. Kadar  vitamin C 

tertinggi  pada konsentrasi starter 7 ml dan lama fermentasi 8 jam (S3L3) sebanyak 3,34 %, 

sedangkan kadar vitamin C terendah  konsentrasi starter 5 ml dan lama fermentasi 4 jam 

(S1L1) sebanyak 1,99%. Kadar  glukosa tertinggi  pada konsentrasi starter 7 ml dan lama 

fermentasi 8 jam (S3L3) sebanyak 21,30 %, sedangkan kadar glukosa terendah pada 

konsentrasi starter 5 ml dan lama fermentasi 4 jam (S1L1) sebanyak 7,56 %.  Yoghurt siwalan 

memiliki warna putih pucat, rasa asam manis, aroma kurang sedap, kekentalan kurang 

kental dan mayoritas panelis suka rasanya. 
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ABSTRACT 

 

One inovation of basic component of yogurt is siwalan fruit. The old siwalan fruit 

contain of high sucrose sugar and vitamin C level as processed yogurt drink. The purpose of 

this study was to determine levels of vitamin C and glucose as well as the quality and 

acceptance of the community in the siwalan yogurt. The method used in this study is 

Completely Randomized Design (CRD) with two factors. The first factor are volume of 

starter (5 ml, 6 ml and 7 ml) and the second factor are length fermentation (4 hours, 6 hours 

and 8 hours) with 3 times replications. The result of this study has showed that starter 

concentration and length fermentation affected to the levels of vitamin c and glucose of 

siwalan yogurt. The highest level of vitamin C in the treatment (S3L3) by using starter 

concentration 7 ml and length fermentation 8 hours, equal to 3,34%. The lowest level of 

vitamin C in the treatmen (S1L1) by using starter concentration 5 ml and length fermentation 

4 hours, equal to 1,99%. The highest level of glucose is in the treatment (S3L3) by using 

starter concentration 7 ml and length fermentation 8 hours, equal to 21,30%. The lowest 

level of glucose is in the treatment (S1L1) by using starter concentration 5 ml and length 

fermentation 4 hours, equal to 7,56%. The siwalan yogurt has white pale colour, sweet and 

acid taste, less savory aroma, less viscosity and most panelists likes the taste. 
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A. PENDAHULUAN 

Yoghurt merupakan produk susu fermentasi berbentuk semi solid yang dihasilkan 

melalui proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam laktat. Bakteri asam  

laktat yang digunakan adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus  

(Ngaini, 2010). Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi daripada susu segar, 

sebagai bahan dasar yoghurt terutama karena meningkatnya total padatan sehingga 

kandungan zat-zat gizi lainnya juga meningkat. Selain itu, yoghurt sesuai bagi penderita 

Lactose intolerance atau yang tidak toleran terhadap laktosa (Wahyudi, 2006). 

Bakteri yang digunakan dalam pembuatan yoghurt biasa disebut sebagai biakan 

(starter), jumlah starter dapat dimanipulasi sesuai dengan jumlah bahan yang digunakan. 

Biakan (starter) yang digunakan dalam pembuatan yoghurt berfungsi sebagai bahan 

pengawet ("preservative"). Terbentuknya asam laktat dari hasil fermentasi laktose, 

menyebabkan pertumbuhan beberapa spesies bakteri tercegah (Sirait, 1984). 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus  merupakan dua 

bakteri yang bekerja secara simbiotis.  Kerjasama kedua bakteri ini akan membentuk cita 

rasa dan karakteristik yoghurt. Hasil metabolisme kedua bakteri yang berperan 

membentuk cita rasa yoghurt adalah asam laktat, asetal dehida, asam asetat, dan diasetil 

(Bahar, 2008). Lama fermentasi akan berpengaruh terhadap metabolit primer yang 

dihasilkan dalam proses fermentasi seperti asam laktat dan alkohol. Hal ini disebabkan 

semakin lama fermentasi, mikroba berkembang biak dan jumlahnya bertambah sehingga 

kemampuan untuk memecah substrat/glukosa yang ada menjadi asam laktat dan alkohol 

semakin besar. Pada saat substrat mulai habis (fase decay/menuju kematian), mikroba 

menghasilkan aktivitas antibakteri untuk mempertahankan kondisi fisiologis (Kunaepah, 

2008). 

Buah siwalan mengandung karbohidrat baik bagi tubuh kadar lemak dan protein 

serta serat sedikit (0,86 %). Buah siwalan yang sudah tua, biasanya tidak dimanfaatkan 

bahkan dibuang. Satu potong daging siwalan tua mengandung air 87,78%, kadar gula 

10,96%, protein 0,28%, lemak 0,02% dan kadar abu 0,10% (Anonim, 2013). 

Peningkatan konsetrasi starter akan diikuti pula dengan peningkatan kadar asam, 

karena peningkatan konsentrasi starter berarti peningkatan jumlah mikroba pada media. 

(Kusmajadi et al, 1988). 

Hasil penelitian Nur Ngaini (2010) menunjukkan bahwa variasi konsentrasi susu 

skim dan lama fermentasi berpengaruh terhadap kadar asam laktat dan kadar protein 

yoghurt jagung. 



Hasil penelitian Heru Prasetyo (2010) menunjukkan bahwa Konsentrasi starter 

yang lebih tinggi akan memperoleh kadar laktosa yang lebih rendah. Hal ini disebabkan 

karena jumlah mikrobia dalam pembuatan yoghurt yang mampu mengubah laktosa susu 

menjadi asam laktat. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh konsentrasi starter dan lama 

fermentasi terhadap kadar glukosa, kadar vitamin C, organoleptik dan daya terima 

masyarakat. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal  25 Januari di Laboratorium  Biologi, 

pengujian kadar glukosa dan vitamin C  dilaksanakan di Laboratorium Kimia FIK 

Universtas Muhammadiyah Surakarta. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimen dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor, yaitu konsentrasi  Plain 

yoghurt  (5 ml, 6 ml, dan 7 ml) dan lama fermentasi (4 jam, 6 jam, dan 8 jam) masing-

masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : siwalan 150 gram, gula 20 

gram, plain yoghurt,  air 150 ml, aquades 10 ml, reagent warna glucose 1 ml, amilum 2 

ml dan iodium 1 ml. Alat yang digunakan dalam pembuatan yoghurt siwalan  adalah : 

hot plate, sendok, pisau, blender juicer, baskom kecil, nampan, timbangan analitik, 

penyaringan, toples, kertas label, gelas ukur 10 ml, beaker glass 200 ml, thermometer, 

tabung reaksi, mikropipet, rak tabung reaksi, water bath, spektofotometer, botol jam, 

inkubator atau oven, pengaduk, wadah kemasan dan pembakar spirtus. 

Pelaksanaan penelitian diawali dengan pembuatan sari siwalan, kemudian 

dilanjutkan dengan pembuatan yoghurt. Pembuatan sari siwalan dilakukan dengan cara 

mencuci siwalan yang akan digunakan, lalu memotong kecil-kecil siwalan kemudian 

diblender untuk menghaluskan dan setelah itu siwalan disaring untuk diambil sarinya. 

Pada pembuatan yoghurt, sari siwalan  dipasteurisasi kemudian ditambahkan gula 20 

gram lalu mengaduknya hingga homogen. Sari siwalan dikulturisasi dengan ditambahkan 

plain yoghurt (5 ml, 6 ml dan 7 ml), sari siwalan di inkubasi dengan suhu 45
o
C selama (4 

jam, 6 jam dan 8 jam), yoghurt yang sudah jadi di dinginkan untuk menghentikan proses 

fermentasi. 

Analisis kadar vitamin C yoghurt siwalan menggunakan metode titrasi yaitu 

dengan cara mengambil yoghurt siwalan  sebanyak 10 ml. Memasukkan kedalam labu 

takar 100 ml dan menambahkan aquades sampai tanda batas. Mengambil 25 ml sample 



memasukkan kedalam erlenmayer. Menambahkan 2 ml amilum di titrasi dengan iodium 

0,01 N (1 ml) sampai warna menjadi biru. Sedangkan Analisis kadar glukosa dengan 

menggunakan metode glucose yaitu dengan cara menimbang 1 gr larutan glukosa dalam 

10 ml aquadest. Mengambil dengan pipet sebanyak 10 micron. Memasukkan kedalam 

tabung reaksi. Menambahkan dengan reagent warna glucose 1 ml. Menginkubasi sampel 

dengan WaterBath selama 10 menit pada suhu 37ºC sampai terbentuk warna merah 

muda. Mengukur absorbansi pada panjang gelombang 546 nm. Memasukkan sampel dan 

mengujikan pada spektrofotometer. Membaca angka yang tertera pada 

spektrofotometer.Pengujian organoleptik dilakukan oleh 20 panelis. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Two 

Way ANOVA. Sedangkan analisis pengujian organoleptik dan daya terima masyarakat 

menggunakan metode deskriptif kualitatif.  

C. Hasil dan Pembahasan 

1. Analisis Kadar vitamin C  

Hasil penelitian vitamin C, glukosa dan kualitas yoghurt melalui lama 

fermentasi dengan interval waktu 4, 6 dan 8 jam dengan  penambahan starter  dengan 

konsentrasi 5 ml, 6 ml dan 7 ml pada yoghurt siwalan sebagai berikut: 

Tabel 1. Rata-rata Kadar Vitamin C dan Glukosa 

Perlakuan Vitamin C Glukosa Keterangan 

S1 L1 1,994* 7,566
#
 Konsentrasi starter 5 ml  dan fermentasi  4 jam 

S2 L1 2,669 8,633 Konsentrasi starter 6  ml  dan fermentasi  4 jam 

S3 L1 2,786 14,033 Konsentrasi starter 7 ml  dan fermentasi  4 jam 

S1 L2 2,024 16,633 Konsentrasi starter 5 ml  dan  fermentasi  6 jam 

S2 L2 2,581 17,066 Konsentrasi starter 6 ml  dan fermentasi  6 jam 

S3 L2 3,373** 17,200 Konsentrasi starter 7 ml  dan fermentasi  6 jam 

S1 L3 2,346 17,533 Konsentrasi starter 5 ml  dan fermentasi  8 jam 

S2 L3 2,640 20,966 Konsentrasi starter 6 ml  dan fermentasi  8 jam 

S3 L3 3,344 21,300
##

 Konsentrasi starter 7 ml  dan fermentasi  8 jam 

Keterangan : 

** :Kadar vitamin C tertinggi   
# #

 : Kadar glukosa tertinggi 

*   :Kadar vitamin C terendah   
# 

   : Kadar glukosa terendah 

 

Pada  tabel 1. menunjukkan bahwa perlakuan S1L1, S2L1 dan S3L1 dengan 

konsentrasi starter 5ml, 6ml, dan 7ml dengan lama fermentasi 4 jam mengandung 

kadar vitamin C sebanyak 1,994mg, 2,669, dan 2,786mg. Selanjutnya perlakuan 

S1L2, S2L2 dan S3L2 dengan  konsentrasi starter 5ml, 6ml dan 7ml dengan lama 

fermentasi 6 jam mengandung kadar vitamin C sebanyak 2,024mg, 2,581mg dan 

3,373mg. Namun  perlakuan S1L3, S2L3 dan S3L3 dengan konsentrasi starter 5ml, 



6ml, dan 7ml dengan lama fermentasi 8 jam mengandung kadar vitamin C sebanyak 

2,346mg, 2,640mg dan 3,344mg.  Adanya perbedaan kadar vitamin C pada tiap 

perlakuan menunjukkan bahwa ada pengaruh antara konsentrasi starter dengan lama 

fermentasi. Sesuai dengan hasil analisis bahwa hubungan interaksi antara starter 

menunjukkan nilai signifikan 0,018<0,05 berarti Ho ditolak artinya adanya interaksi 

konsentrasi starter dan  lama fermentasi berpengaruh terhadap jumlah kadar vitamin 

C.  

Hasil uji menunjukkan  bahwa kadar vitamin C tertinggi pada perlakuan 

dengan konsentrasi starter 7 ml dan lama fermentasi 6 jam sehingga vitamin C yang 

teroksidasi semakin sedikit. Jumlah kadar vitamin C pada buah siwalan yang masih 

utuh dan setelah di olah menjadi yoghurt kadar vitamin C mengalami penurunan 

yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh mudah teroksidasinya vitamin C dalam 

larutan air, terutama apabila dipanaskan (Poedjiadi, 2005). Saat proses pembutan 

yoghurt buah siwalan harus melalaui proses pencucian, penghalusan bahkan 

pemanasan saat di inkubasi didalam oven, oleh karena itu yang menyebabkan kadar 

vitamin C dalam buah siwalan banyak yang teroksidasi. 

Asam askorbat (vitamin C) adalah suatu turunan heksosa diklasifikasikan 

sebagai karbohidrat yang erat berkaitan dengan monoksida. Vitamin C dapat 

disintesis dari D-glukosa dan D-galaktosa dalam tumbuh-tumbuhan dan sebagaian 

besar hewan (Almatsier, 2005). 

Hal-hal yang mempengaruhi menurunnya kadar vitamin C diantaranya adalah 

konsentrasi starter,  suhu, lama fermentasi, volume substrat, dan pH. Hal ini sesuai 

dengan penelitian dewi, dkk (2004).  

2. Analisis Kadar Glukosa 

Tabel. 1.  menunjukkan bahwa perlakuan S1L1, S2L1 dan S3L1 dengan jumlah 

starter masing-masing 5 ml, 6 ml, dan 7 ml dengan lama fermentasi yang sama yaitu 

4 jam mengandung kadar glukosa sebanyak 7,56,  8,63, dan 14,03. Perlakuan S1L2, 

S2L2, dan S3L2 dengan jumlah starter 5 ml, 6 ml, dan 7 ml dengan lama fermentasi 6 

jam mengandung kadar glukosa sebanyak 16,63, 17,06 dan 17,20. Sedangkan 

perlakuan S1L3, S2L3, dan S3L3 dengan jumlah starter yang sama dengan perlakuan 

sebelumnya yang membedakan adalah lama fermentasinya yaitu 8 jam, 

menunjukkan hasil bahwa jumlah glukosa semakin meningkat  yaitu 17,53, 20,96, 

dan 21,30.  



Hasil uji glukosa sesuai dengan hasil perhitungan  nilai yang signifikan yaitu 

0,00<0,05, antara interaksi konsentrasi starter dan lama fermentasi. Berarti Ho 

ditolak sehingga ada pengaruh terhadap pemberian starter dan lama fermentasi 

terhadap kadar glukosa yoghurt siwalan. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda 

tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara 

singkat, glukosa dengan senyawa kimia C6H12O6 yang merupakan gula paling 

sederhana, melalui fermentasi akan menghasilakn etanol dengan senyawa kimia 

C2H5OH (Effendi, 2012). 

Hal-hal yang mempengaruhi kadar glukosa diantaranya adalah konsentrasi 

starter,  suhu, lama fermentasi, volume substrat, dan pH. Hal ini sesuai dengan 

penelitian dewi, dkk (2004). Buah siwalan merupakan sumber karbohidrat berupa 

sukrosa,glukosa dan air,kadar protein dan lemaknya sangat rendah dibawah 1% serta 

sedikit serat (Widjanarko, 2010). Karena salah satu karbohidrat yang terkandung 

dalam buah siwalan adalah sukrosa dimana sifat kimia dari sukrosa adalah  dalam 

suasana asam dan suhu tinggi akan mengalami inverse menjadi glukosa dan 

fruktosa.  oleh karena itu butuh waktu yang lama untuk merombak sampai terbentuk 

asam  laktat. Sehingga menurut hasil penelitian perlakuan S3L3 glukosanya lebih 

tinggi karena bakteri belum maksimal untuk memecah sukrosa sampai terbentuk 

asam laktat. 

3. Analisis Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat 

Tabel. 2. Hasil Uji Organoleptik dan Daya Terima  

Perlakuan 
Penilaian 

Warna Aroma Rasa Kekentalan Daya Terima 

S1 L1 Putih Pucat Sedap Asam manis Kurang kental Suka 

S2 L1 Putih Pucat Sedap Asam manis Kurang kental Suka 

S3 L1 
Putih 

Kekuningan 
Sedap Asam manis Kurang kental Suka 

S1 L2 Putih Pucat Sedap Asam manis Kurang kental Kurang Suka 

S2 L2 Putih Pucat 
Kurang 

Sedap 
Asam manis Kurang kental Kurang Suka 

S3 L2 Putih Pucat 
Kurang 

Sedap 
Asam manis Kurang kental Kurang Suka 

S1 L3 Putih Pucat Sedap Asam manis Kurang kental Suka 

S2 L3 Putih Pucat 
Kurang 

Sedap 
Asam manis Kurang kental Suka 

S3 L3 Putih Pucat 
kurang 

Sedap 
Asam manis Kurang kental Suka 

a. Kekentalan  

 Berdasarkan Tabel 2 menunjukan bahwa semua perlakuan kurang kental. Hal 

ini disebabkan dalam proses pengadukan kurang maksimal sehingga larutan tidak 



homogen. Perbedaan konsentrasi starter memberikan pengaruh terhadap tekstur 

yoghurt, hal ini disebabkan karena terjadi penurunan pH sehingga yoghurt 

menjadi kental atau semi solid. Padatan total dalam susu juga berperan untuk 

pembentukan tekstur dan aroma yoghurt yang baik (Widodo, 2003). 

b. Warna 

 Dari hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa semua perlakuan berwarna 

putih pucat. Hal ini karena dalam penelitian tidak menggunakan pewarna 

tambahan, karena pewarna tambahan dapat mengurangi keaslian dari buah 

siwalan, sehingga warna yang terjadi bisa putih, putih pucat, putih kekuningan, 

dan kuning. 

c. Aroma  

Berdasarkan hasil uji organoleptik terhadap 20 panelis diperoleh aroma pada 

perlakuan S1L1, S2L2, S3L1, dan S1L3 mempunyai aroma yang sedap sedangkan 

perlakuan S2L3, S3L3, S2L3, dan S3L3 mempunyai aroma kurang sedap. Aroma 

pada yoghurt berasal dari bahan dasar yang digunakan yaitu buah siwalan tanpa 

penambahan bahan aroma apapun. Semakin lama fermentasi maka aroma yang  

dihasilkan semakin kurang sedap.  

d. Rasa  

Hasil dari pengujian organoleptik menunjukkan bahwa rata-rata panelis 

mengatakan bahwa rasa yang dihasilkan yoghurt siwalan  adalah  asam  manis. 

Bakteri Lactobacillus bulgaricus yang berfungsi sebagai pengubah rasa dapat 

berfermentasi dengan baik sehingga rasa yang ditimbulkan menjadi asam manis.. 

Selain itu, rasa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu  suhu, konsentrasi 

starter dan lama fermentasi (Bahar, 2008). 

e. Daya Terima 

 Dari pengujian organoleptik menunjukkan bahwa daya terima panelis 

menunjukkan bahwa yoghurt siwalan pada perlakuan S1L1, S2L1, S3L1, S1L3, S2L3, 

dan S3L3 di sukai oleh panelis sedangkan pada perlakuan S1L3, S2L3, dan S3L3 

tidak suka. Hal ini bisa disebabkan karena rasa maupun aroma dari yoghurt 

tersebut masih asli tanpa penambahan bahan perasa apapun. Tetapi yoghurt 

siwalan dapat menjadi alternatif bagi orang yang tidak menyukai susu. 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa dengan konsentrasi starter dan lama fermentasi yang berbeda dalam pembuatan 



yoghurt siwalan berpengaruh berpengaruh terhadap kadar vitamin, glukosa, 

organoleptik dan daya terima masyarakat. 
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