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ABSTRAK  

Yoghurt jamur tiram merupakan minuman fermentasi yang dibuat dengan 

bantuan bakteri asam laktat. Aktivitas dari bakteri asam laktat pada  starter 

dapat mempengaruhi kandungan protein yoghurt, untuk menunjang aktivitas 

bakteri yang optimal ditambahkan ekstrak buah mangga sebagai sumber energi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kadar protein dan organoleptik yoghurt 

jamur tiram dengan penambahan ekstrak buah mangga dan kosentrasi starter. 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Laboratorium Pangan Gizi Pertanian 

Universitas Sebelas Maret pada bulan Desember 2014-Januari 2015. Penelitian 

ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dan pola faktorial yaitu dengan dua faktor. Faktor I : kosentrasi ekstrak buah 

mangga  (0%, 15%, 30%), Faktor II : konsentrasi starter (3%, 5%, 7%), 

sehingga diperoleh 9 macam kombinasi perlakuan. Berdasarkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi 0,246 pada perlakuan 

M0K3(ekstrak buah mangga 0%, starter 7%), sedangkan kadar protein terendah 

0,109 pada perlakuan M0K1(ekstrak buah mangga 0%, starter 3%). 

Berdasarkan hasil penelitian kadar protein dari sembilan perlakuan 

penambahan ekstrak buah mangga tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

pada kadar protein yoghurt jamur tiram, sedangkan penambahan starter 

memberikan pengaruh yang signifikan pada kadar protein yoghurt jamur tiram 

dan terdapat interaksi antara keduanya terhadap kadar protein. Kombinasi 

perlakuan yang memperoleh hasil organoleptik terbaik adalahperlakuan M1K1, 

M1K2, M1K3 dengan karakteristik yang tidak terlalu kental, dengan warna 

kuning cerah, memiliki aroma yang khas yoghurt, memiliki rasa yang sangat 

asam hingga asam manis. 

 
Kata kunci: Yoghurt jamur tiram, ekstrak buah mangga, starter, protein, organoleptik 

 

 

 

 

 



PROTEIN LEVEL AND ORGANOLEPTIC YOGURT OYSTER 

MUSHROOM WITH ADDING OF MANGO EXTRACT AND 

DIFFERENT CONCENTRATION STARTER   

 

Ayu Setyawati, A 420 110 091, Department of Biology Education, 

Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of 

Surakarta, 2015, 56 pages. 

ABSTRACT 

Oyster mushroom yoghurt is a fermented drink which is made by 

the help of lactic acid bacteria. The activity of lactic acid bacteria in the 

starter can give effect to protein content of yoghurt, in order to support 

this research’s purpose is to the protein level and organoleptic oyster 

mushroom yoghurt by adding mango extract and concentration of starter. 

This research is held in biology laboratorium, teacher training and 

education programme, Muhammadiyah University of Surakarta on 

Desember 2014 – January 2015. Methods used in this research is 

completely randomized design (RAL) 2 factors. The first factor was the 

mango extract conxixted of 0%, 15%, 30%. The second factor was 

consisted starter consentration consisted starter concentration of 3%, 5%, 

7%, so have 9 the combination of treatment. Based on the result of 

research it shows that the highest protein level is 0,246 at M0K3 treatment 

(mango extract 0%, starter 7%). While the lowest protein level is 0,109 at 

M0K1 treatment (mango ekstract )%, starter 3%).based on the research of 

protein level from 9 treatments, the adding of mango extract doesn’t give 

significant effect in oyster mushroom yoghurt protein level. While the 

adding of starter gives significant effect in oyster mushroom yoghurt’s 

protein level and there is interaction both of them toward the protein level. 

The combination of treatment which get best organoleptict result are 

treatments M1K1, M1K2, M1K3 with have characteristics : it isn’t too thick, 

it has bright yellow color, it has special yoghurt aroma, and it has extreme 

sour to sweeten sour. 
 

Keywords : Oyster mushroom yoghurt, mango extract, starter, protein, organoleptic 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN  

Jamur tiram adalah jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi 

lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya. Jamur tiram 

mengandung protein, lemak fosfor, besi, thiamin, dan ribovlafin lebih tinggi 

dari jamur lain  (Djarijah, 2001). Jamur tiram dapat menjadi sumber protein 

alternatif  karena mengandung 9 asam amino esensial. Bila dibandingkan 

dengan bahan  makanan lain, kadar protein pada jamur masih lebih tinggi 

(jamur mengandung 19-35%, beras 7,3%, gandum 13,2% dan susu sapi 

25,2%)(Chazali, 2010). 

Jamur tiram memiliki kandungan gizinya yang tinggi namun umur 

simpan yang pendek sehingga menyebabkan harga jual jamur tiram lebih 

rendah apabila tidak segera habis terjual. Alternatif lain untuk memanfaatkan 

jamur tiram adalah sebagai produk makanan olahan, sehingga dapat 

meningkatkan nilai tambah jamur tiram dan umur simpannya. Produk  

makanan olahan yang memungkinkan dengan mencampurkan jamur tiram 

didalamnya yaitu yogurt. 

Yogurt merupakan produk olahan  hasil fermentasi. Bahan baku yogurt 

biasanya berasal dari susu sapi, karena didalam susu sapi banyak terkandung 

protein, kalsium dan zat nutrisi lainnya. Susu sapi baik untuk tubuh kita, selain 

nutrisinya banyak juga dapat menetralkan racun. Bahan baku pembuatan 

yoghurt tidak hanya dari susu segar tetapi berasal dari diversifikasi produksi 

nabati seperti jamur tiram yang memiliki kandungan protein yang tinggi. 

Fermentasi merupakan tahap menginokulasi bakteri (starter) 

pembentuk asam laktat (BAL). Dalam proses fermentasi, laktosa dipecah oleh 

BAL menjadi asam laktat, diasetil, dan CO2 sehingga dihasilkan susu dengan 

aroma asam, segar, dan memiliki viskositas yang agak kental. Tujuan utama 

dari fermentasi susu adalah untuk memperpanjang daya simpan susu karena 

mikroorganisme perusak sulit tumbuh pada suasana asam dan kondisi kental. 

Pada dasarnya fermentasi merupakan perombakan senyawa sederhana melalui 

reaksi kimia dengan bantuan mikroba sebagai starternya (Susilorini dan 

Manik, 2006). 



Yoghurt yang lebih disukai konsumen apabila mempunyai variasi rasa, 

apalagi jamur cenderung mempunyai rasa yang khas jamur. Perasa alami yang 

bisa ditambahkan berupa buah mangga yang memiliki rasa manis juga 

memiliki aroma yang khas. Kandungan nutrisi pada buah mangga juga cukup 

banyak seperti : vitamin, mineral, karbohidrat, gula dan lain-lain. Nutrisi yang 

terkandung pada buah mangga tersebut dapat digunakan sebagai sumber 

energi agar mikroba dapat tumbuh baik. Penambahan buah mangga pada 

yoghurt jamur tiram ini selain sebagai sumber energi, juga untuk 

menghilangkan aroma langu yang khas dari jamur tiram. Jamur tiram 

mempunyai aroma yang kurang sedap, sehingga apabila tidak dihilangkan 

akan mengganggu nilai kesukaan pada konsumen. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian tentang 

pembuatan yoghurt jamur tiram dengan penambahan ekstrak buah mangga dan 

konsentrasi starter yang berbeda terhadap kadar protein dan organoleptik 

jamur tiram, sehingga diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang 

kewirausahaan atau bioteknologi pangan di masyarakat. 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Laboratorium Pangan Gizi Pertanian 

Universitas Sebelas Maret pada bulan Desember 2014-Januari 2015. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dan pola faktorial yaitu dengan dua faktor.Faktor I : 

kosentrasi ekstrak buah mangga (0%, 15%, 30%), Faktor II : konsentrasi 

starter (3%, 5%, 7%). Adapun taraf perlakuannya adalah: 

Faktor I  Konsentrasi buah mangga (M) 

M0  : Mangga 0% 

M1  : Mangga 15% 

M2  : Mangga 30% 

Faktor II  Konsentrasi Starter (K) 

K1  : Starter 3%  

K2  : Starter 5% 

K3  : Starter 7% 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Rancangan Penelitian. 
K 

 

M 

K1 K2 K3 

M0 M0 K1 M0 K2 M0 K3 

M1 M1 K1 M1 K2 M1 K3 

M2 M2 K1 M2 K2 M2 K3 

 

Alat yang digunakan yaitu kompor gas, panci, wajan, baskom, 

saringan, gelas ukur, pisau, botol kemasan, inkubator/oven, tabung reaksi, 

erlenmeyer, corong, timbangan digital, hot plate, magnetic stirer dan 

spektrofotometer. Bahan yang digunakan yaitu jamur tiram yang berkualitas 

baik, ekstrak buah mangga, yoghurt plain merk Bio-kul, gula, susu skim, 

aquades, larutan Lowry A (larutan folin ciocalteau dan aquades 1:1), Larutan 

Lowry B (campuran 100 ml larutan 2% Na2CO3 dalam NaOH1N dengan 1 ml 

CuSO4. 5H2O 1% dan 1 ml Na-K-tartrat 2%, Larutan standar BSA atau kasein 

300µg/ml, kertas saring, kertas label dan tissue. 

Teknik pengambilan data menggunakan metode eksperimen, yaitu 

pembuatan yoghurt, pengujian kadar protein dan organoleptik pada yoghurt 

jamur tiram. Metode dokumentasi yaitu dengan pengambilan data dengan 

lembar uji organoleptik oleh 20 panelis dan mengambil foto pada metode 

eksperimen. Hasil penelitian kemudian di analisis menggunakan deskriptif 

kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Deskripsi Kualitatif digunakan untuk 

menguji mutu organoleptik dan daya terima masyarakat dari penambahan 

ekstrak buah mangga dan konsentrasi starter pada yoghurt, sedangkan uji 

kuantitatif digunakan untuk menguji kadar protein dari penambahan ekstrak 

buah mangga dan konsentrasi starter pada yoghurt. Analisis pengujian data 

secara kualitatif dengan menggunakan exel dan kuantitatif dengan 

menggunakan uji non parametrik (kruscall wallis) dengan taraf signifikansi 

0,05 menggunakan program SPSS versi 16.0. 

 

 

 

 



C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar protein 

 

Gambar 1. Histogram hasil analisi rerata kadar protein terlarut yoghurt jamur tiram. 

Dari Sembilan sempel yoghurt, Kadar protein tertinggi yoghurt jamur 

tiram ini terdapat pada perlakuan M0K3 (Ekstrak buah mangga 0%, starter 7%) 

dengan rerata sebesar 0,246%, hal ini menunjukkan bahwa jumlah starter 7% 

dapat meningkatkan kadar protein yoghurt jamur tiram. Kadar protein 

terendah pada perlakuan M0K1 (Ekstrak buah mangga 0%, starter 3%) dengan 

rerata sebesar 0,109%. Penambahan starter pada yoghurt jamur tiram  

mempengaruhi kadar protein yang terdapat didalamnya. Semakin banyak 

penambahan konsentrasi starter membuat kadar protein yoghurt jamur tiram 

semakin tinggi, sedangkan konsentrasi starter yang lebih sedikit memiliki 

kadar protein yang lebih rendah pula. Berdasarkan analisis  menggunakan 

Kruskal-Wallis Test menunjukan bahwa kadar protein yoghurt jamur tiram 

dengan penambahan starter memiliki nilai probabilitas (Asymp. Sig) 0,017 

(0,017<0,05), sehingga H0 ditolak artinya ada perbedaan atau pengaruh yang 

signifikan antara penambahan konsentrasi starter terhadap kadar protein 

yoghurt jamur tiram. Bakteri asam laktat yang ditambahkan semakin banyak 

maka saat proses fermentasi berlangsung, bakteri asam laktat di dalam yoghurt 

akan meningkat. Hal ini sesuai dengan Hermawati dan Wibawa (2011), 

semakin banyak jumlah bakteri asam laktat dalam yoghurt maka akan semakin 

tinggi kandungan proteinnya, karena sebagian besar komponen penyusun 

bakteri asam laktat adalah protein. Pendapat ini didukung oleh Winarno dan 
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Fernandez (2007) yang mengatakan bahwa materi sel bakteri asam laktat 

tersusun dari protein. 

Penambahan ekstrak buah mangga juga memberi pengaruh terhadap 

kadar protein yoghurt jamur tiram, namun pengaruh yang diberikan hanya 

sedikit (tidak signifikan). Hal ini berbeda dengan gambar 1. yang 

menunjukkan bahwa kadar protein yoghurt jamur tiram dengan penambahan 

ekstrak buah mangga memiliki nilai probabilitas (Asymp. Sig) 0,021 (0,021 < 

0,05), sehingga H0 ditolak artinya ada perbedaan atau pengaruh yang 

signifikan antara penambahan ekstrak buah mangga terhadap kadar protein 

yoghurt jamur tiram. Kadar protein dalam ekstrak buah mangga harum manis 

sebesar 0,4%, sehingga pengaruh yang diberikan tidak terlalu besar. Adanya 

karbohidrat dalam buah mangga yang cukup banyak (11,9%) mengganggu 

proses penetapan kadar protein. Hal ini didukung oleh Lowry dkk (1951), 

menyatakan bahwa beberapa zat yang bisa mengganggu penetapan kadar 

protein dengan metode Lowry, diantaranya buffer, asam nuklet, gula atau 

karbohidrat, deterjen, gliserol, Tricine, EDTA, Tris, senyawa-senyawa kalium, 

sulfhidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, xanthine, magnesium, dan 

kalsium. 

Organoleptik dan daya terima 

Table 2.  Hasil Penilaian Rata-Rata 20 Panelis Terhadap Uji Organoleptik Yoghurt 

Jamur Tiram Dengan Penambahan Konsentrasi Starter Dan Ekstrak Buah 

Mangga Yang Berbeda. 

Perlakuan 
Penilaian 

Tekstur Warna Aroma Rasa Daya terima 

M0K1 Agak kental Kuning 
Agak khas 

yoghurt 
Asam Sedang 

M0K2 Kntal Kuning Khas yoghurt Asam Sedang 

M0K3 Kental Kuning 
Agak khas 

yoghurt 
Sangat asam Sedang 

M1K1 Agak kental Kuning Khas yoghurt Sangat asam Suka 

M1K2 Agak kental Kuning muda Khas yoghurt Sangat asam Suka 

M1K3 Agak kental Kuning Khas yoghurt Asam manis Suka 

M2K1 Agak kental Kuning 
Agak khas 

yoghurt 
Asam manis Sedang 

M2K2 Agak kental Kuning muda Khas yogurt Asam manis Sedang 

M2K3 Agak kental Kuning muda Khas yogurt Sangat asam Sedang 

Setelah dilakukan uji organoleptik tekstur, warna, aroma, rasa, dan 

daya terima terhadap yoghurt jamur tiram kepada 20 panelis diperoleh 

hasil sebagai berikut: 



1. Tekstur  

Berdasarkan Tabel 2,  menjukkan bahwa penambahan ekstrak buah 

mangga mempengaruhi tekstur yoghurt jamur tiram, penambahan 

ekstrak buah mangga 30% menyebabkan yoghurt bertekstur agak 

encer, sedangkan penambahan ekstrak buah mangga 15% 

menyebabkan yoghurt bertekstur encer dan tanpa penambahan ektrak 

buah mangga menyebabkan bertekstur kental. Penambahan konsentrasi 

starter tidak memberikan pengaruh terhadap tekstur yoghurt. 

2. Warna 

Dari hasil  pada Tabel 2, Menunjukkan perlakuan yang 

mendapatkan penambahan ekstrak buah mangga (15% dan 30%) 

dengan yoghurt tanpa penambahan ekstrak buah mangga (0%) 

berwarna kuning muda hingga kuning cerah yang berasal dari susu 

skim yang ikut dipasteurisasi bersama yoghurt jamur tiram. 

Penambahan ekstrak buah mangga 15% dapat meningkatkan penilaian 

panelis terhadap organoleptik warna yoghurt, sedangkan penambahan 

starter tidak mempengaruhi penilaian panelis. 

3. Aroma 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh aroma agak khas yoghurt 

hingga khas yoghurt pada yoghurt jamur tiram. Aroma yoghurt 

dihasilkan dari bakteri asam laktat (BAL) yang terdapat pada starter. 

Dalam proses fermentasi susu, bakteri Lactobacillus bulgaricus lebih 

banyak berperan pada pembentukan aroma. Hal ini didukung oleh 

winarno dan Fernandez (2007), menyatakan bahwa bakteri asam laktat 

akan memfermentasi seluruh laktosa susu menjadi asam laktat, dan 

memberikan aroma yoghurt dengan diacetyl dan acetyldehyde. 

Berdasarkan aktivitas bakteri asam laktat sehingga membentuk asam 

laktat inilah yang membentuk aroma khas yoghurt pada yoghurt jamur 

tiram,  sedangkan penambahan ekstrak buah mangga membantu 

menghilangkan aroma khas yang terdapat pada jamur. Penambahan 

ekstrak buah mangga 15% ini menyebabkan nilai kesukaan panelis 

meningkat. 



4. Rasa 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (tabel 2)  pada yoghurt 

jamur tiram diperoleh rasa asam hingga asam manis, rasa asam ini 

dipengaruhi pemberian starter yang menghasilkan asam laktat. Asam 

laktat yang merupakan komponen dominan yang memberikan rasa 

asam dari hasil fermentasi laktosa oleh bakteri asam laktat.  Selama 

proses inkubasi akan timbul senyawa-senyawa asam laktat, 

asetaldehida, diasetil, asam asetat dan senyawa-senyawa yang mudah 

menguap yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Senyawa-senyawa 

tersebut akan memberikan cita rasa spesifik pada yoghurt, sedang rasa 

manis diperoleh dari gula yang terdapat pada ekstrak mangga yang 

ditambahkan. Perpaduan rasa asam manis ini mendapatkan respon baik 

oleh panelis yaitu suka.  

5. Daya terima 

Berdasarkan tabel 2, hasil uji organoleptik dan daya terima dari 

yoghurt jamur tiram dengan penambahan kosentrasi starter dan ekstrak 

buah mangga terhadap 20 panelis didapati respon “suka” terhadap 3 

perlakuan, sedangkan 6 perlakuan mendapatkan respon “sedang”. 

Yoghurt jamur tiram yang disukai oleh panelis memiliki karakteristik 

yang tidak terlalu kental, dengan warna kuning muda hingga kuning 

cerah, memiliki aroma yang khas yoghurt, memiliki rasa yang sangat 

asam hingga asam manis seperti pada perlakuan  M1K1, M1K2, M1K3. 

Dari keseluruhan uji organoleptik daya terima yoghurt jamur tiram 

secara keseluruhan menunjukan tidak terjadi beda nyata karena selera 

para panelis sendiri, karena setiap panelis mempunyai penilaian rasa 

yang berbeda-beda sehingga menyebabkan daya terima yang berbeda 

pula. 

D. KESIMPULAN  

1. Terdapat pengaruh penambahan ekstrak buah mangga terhadap kadar 

protein, pada konsentrasi ekstrak buah mangga 15% diperoleh kadar 

protein yang paling tinggi, begitu juga dengan penambahan starter. 



Semakin banyak starter maka kadar protein yang dihasilkan akan 

semakin banyak. Interaksi antara penambahan ekstrak mangga dengan 

konsentrasi starterberpengaruh terhadap kadar protein. Kadar protein 

tertinggi terdapat pada perlakuan M0K3  sebesar 0,246%, sedangkan 

kadar protein terendah terdapat pada perlakuan M0K1  sebesar 0,109%. 

2. Terdapat pengaruh antara penambahan ekstrak buah mangga dan 

konsentrasi starter terhadap organoleptik dan daya terima yoghurt jamur 

tiram. Hasil organoleptik menunjukkan bahwa yoghurt jamur tiram yang 

paling banyak disukai oleh panelis yaitu pada kombinasi perlakuan 

M1K1, M1K2, M1K3 dengan memiliki karakteristik yang tidak terlalu 

kental, dengan warna kuning cerah, memiliki aroma yang khas yoghurt, 

memiliki rasa yang sangat asam hingga asam manis. 
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