
PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH APEL TERHADAP NILAI pH DAN JUMLAH 
BAKTERI ASAM LAKTAT PADA SOYGHYURT 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Ilmu 
Gizi 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

 

Oleh: 

DINNAR KINANTHI 

J 310 120 031 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU GIZI S1 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2016 

 

 



HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH PENAMBAIIAN SARI BUAII APEL TERHADA? NILAI pH

DAN JUMLAH BAKTERI ASAM LAKTAT PADA SOYGHART'

PUBLIKASI ILII4IAH

DINNAR KINANTHI

J 310 120 031

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

(Etri Purward. S.Si-- M-Si)

MK/NIDN: 1010/06 -2501-7201

oleh;

Pembimbing I_4
NIK IDN: 959/06-1901-7801



IIALAMAN Pf,NGESAIIAN

PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAII A?EL TERIIADAP NILAI PH

D,AN .ruMLAII BAKTERI ASAM LAIOAT P ADA SOYGHART

OLEH

DINNAR KINANTHI

J 310 120 031

Telah dipertahantnn di depatr Dewrn Penguii

Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 01 Oktober 2016

dan dinyatakln tel.h memenuhi syarat

Dewan Penguji:

Eni Purrani, S.Si, M.Si

(Ketua Dewan Pengnji)

Zulir Setiyaningrum, S.Gz., M.Gizi

(Anggota I Dewan Penguji)

Nur Lathifah Mardiati, S.Gz.' M.S

(Anggota 11 Dewan Penguji)

3.

Dekan,

NIp/NtDN.1 9531 1231983031002i00-2311-5301

1l



PERI{YATAAN

Dengao ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang

pemah diajukan uotuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepaqiang

pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pedapat yang p€rnah ditulis atau diterbitkao oraog

lain, kecuali secara terhrlis diacu dalam naskah dan disebutkan datam daftar pustaka'

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pemyataan saya diatas' maka akan saya

pefianggungiawabkan sepenuhrrya'

Surakarta, 1 Oktober 2016

J 3r0 120 031

iii



1 
 

PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH APEL TERHADAP NILAI pH DAN JUMLAH 

BAKTERI ASAM LAKTAT PADA SOYGHYURT 

Abstrak 

Susu kedelai merupakan salah satu sumber protein yang baik dan dapat digunakan sebagai alternatif 
pengganti susu sapi. Akan tetapi, susu kedelai memiliki bau yang langu dan rasa yang kurang 
diminati,  untuk mengatasi masalah tersebut terciptalah susu fermentasi berbahan dasar susu kedelai 
(soyghurt) yang berfungsi sebagai pengawet, penambah citarasa, dan baik untuk saluran 
pencernaan. Mengetahui pengaruh sari buah apel terhadap nilai pH dan jumlah bakteri asam laktat 
pada soyghurt. Penelitian ini bersifat eksperimental.Penelitian ini dilakukan dengan cara 
menambahkan persentase sari buah sebanyak 0%, 15% dan 30% kedalam soyghurtsebanyak dua 
kali pengulangan, kemudian dilihat nilai pH dan jumlah bakteri asam laktat menggunakan colony 
counter dan analisis statistik yang digunakan adalah Kruskal wallis. Terdapat pengaruh signifikan 
antara penambahan konsentrasi sari buah apel dengan nilai pH dan jumlah bakteri asam laktat. Hasil 
persentase terbaik berdasarkan analisis nilai pH dan jumlah bakteri asam laktat adalah 15 %. Pada 
penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk uji sensorik pada soyghurt sari buah apel yang berguna 
untuk mengetahui mutu soyghurt sari buah dengan cara uji sensorik. 
 
Kata Kunci : sari buah apel, nilai pH, bakteri asam laktat dan soyghurt. 

Abstract 

Soy milk is a good protein source and can be used as an alternative for cow's milk and can be 
consumed by individual who experiences lactose intolerance. However, soy milk has unpleasant 
odors and less desirable favor. To overcome those problems,fermented soy milk (soyghurt) product 
could improve the self life, flavor, and good for digestive tract. Asses the effect of adding apple 
cider on the pH value and the number of lactic acid bacteria in soyghurt.This was an experimental 
study .This research used added apple cider as many as 0 %, 15 % and 30 % into soyghurt for twice 
repetition, then measure the pH values using pH meter and the number of lactic acid bacteria using 
colony counter. Statistic analysis was done usingKruskal wallis tests. There wasan effect of adding 
apple cider on pH value and the number of lactic acid bacteria in soyghurt. The best percentage 
based on the analysis of pH values and the number of lactic acid bacteria was the one which was 
added 15% of apple cider.The next research can be done onsensory tests that would be  useful to 
know the acceptability of applecider soyghurt. 
 
Keyword : apple cider, pH value, lactic acid bacteria, soyghurt 
 
1. PENDAHULUAN 

Produk susu fermentasi di Indonesia saat ini sangat banyak dan beragam. Berbagai inovasi 

dilakukan oleh para produsen untuk memproduksi susu fermentasi yang sesuai dengan selera 

konsumen di Indonesia. Kreativitas para produsen pun dipacu dengan banyaknya dilakukan 

diversifikasi baik rasa maupun bahan dari produk susu fermentasi tersebut. Beberapa produk susu 

fermentasi yang dikenal di Indonesia antara lain : yoghurt, yakult, susu acidophilus, kefir, kumys 

dan dadih (Chairunisa, dkk., 2006). 

Pengembangan yoghurt saat ini tidak terbatas pada susu sapi sebagai bahan dasar. 

Penggunaan susu kedelai sebagai bahan baku pembuatan yoghurt telah banyak diteliti dan 
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diproduksi. Pengembangan produk yoghurt berbasis kedelai ini didasarkan pada peningkatan 

jumlah konsumen yang memilih bahan pangan yang memberikan efek terhadap kesehatan (Drake 

dkk, 2000; Uzzan dan Labuza, 2004). 

Susu kedelai dapat digunakan sebagai alternatif pengganti susu sapi karena mengandung 

gizi yang hampir sama dengan harga yang lebih murah. Protein susu kedelai memiliki susunan asam 

amino yang hampir sama dengan susu sapi (Rossi, dkk. 2013). Pada individu yang mengalami 

lactose intolerance (alergi terhadap laktosa), maka susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti 

susu sapi (Widowati, 2007 dalam Khamidah dan Nurul, 2012). 

Susu kedelai merupakan sumber protein yang baik dan dapat difermentasi yang kemudian 

menghasilkan soyghurt. Kondisi fermentasi akan memberikan pengaruh terhadap terbentuknya 

bioaktif peptide. Selain itu, fermentasi dapat menambah masa simpan yang lebih lama, 

memperbaiki citarasa  dan juga baik untuk pencernaan karena adanya bakteri asam laktat yang 

dapat menekan dan menghilangkan bakteri pathogen (Kusumawati, 2000). Dalam produk olahan 

hasil fermentasi, bioaktif peptida yang terbentuk tergantung pada jenis bakteri yang terdapat dalam 

kultur starter dan derajat hidrolisis (waktu fermentasi) yang terjadi (Nirmagustina dan Chandra, 

2014). 

Proses fermentasi pada pembuatan soyghurt memiliki kesulitan karena jenis karbohidrat 

dalam susu kedelai berbeda dengan karbohidrat yang terdapat pada susu sapi. Pada susu kedelai 

tidak terkandung laktosa sehingga tidak dapat digunakan sebagai sumber energi maupun sebagai 

sumber karbon oleh kultur starter. Oleh karena itu perlu ditambahkan sumber gula pada bahan baku 

susu kedelai sebelum difermentasi oleh bakteri asam laktat (Purwati, dkk., 2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soelarso (1996),  Annonymous (2010), Ashurs 

(1995) dalam Khurniati dan Teti (2015) total gula pada buah apel varietas manalagi adalah 8,29%. 

Hal ini dapat menunjukkan bahwa buah apel varietas manalagi memiliki kadar gula yang tinggi, 

sehingga baik untuk asupan energi bagi starter untuk melakukan metabolisme saat proses 

fermentasi serta untuk memperbaiki citarasa dari susu kedelai yang kurang diminati dan memiliki 

bau yang langu. 

Penambahan ekstrak buah dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas yoghurt drink 

berdasarkan citarasa, aroma, dan tekstur serta nilai gizi, seperti dengan penambahan buah apel, 

kurma, kelapa atau buah lainnya (Harjiyanti, dkk., 2012). Pemanfaatan buah apel dalam yoghurt 

drink dapat menjadi salah satu cara diversifikasi yoghurt drink. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian tentang "Pengaruh Penambahan 

Sari Buah Apel terhadap Nilai pH  dan Jumlah Bakteri Asam Laktat (BAL) pada Soyghurt".  
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2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah Eksperimental dengan menggunakan analisis statistic Kruskal wallis. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2016, dilaksanakan di Laboratorium 

Mikrobiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian 

dilakukan sebanyak dua kali ulangan dengan 6 satuan pengulangan. Bahan-bahan yang digunakan 

adalah tepung kedelai, gula, tepung pati jagung, stater bakteri asam laktat  medium MRS dan sari 

buah apel. Alat yang digunakan adalah inkubator, autoklaf, refrigerator, pisau, kain saring, blender, 

botol, gelas ukur, bunsen, korek api, mesh, timbangan digital, kompor, sendok, pengaduk, cawan 

petri, blue tip, bulp, pipet ukur, mikropipet, pH meter, dan colony counter.  

Pembuatan Tepung Kedelai 

Kacang kedelai disortasi dan dibersihkan, kemudian direndam didalam air selama 6 jam. 

Setelah itu, biji kedelai direbus selama 10 menit dan kulit kacang kedelai dikupas lalu dikeringkan 

menggunakan sinar matahari selama 8 jam dalam 3 hari. Kemudian, kacang yang sudah kering di 

haluskan  menggunakan grinder dan diayak menggunakan ayakan 80 mesh.  

Pembuatan Sari Buah 

Buah apel disortir dan dibersihkan kemudian di potong dadu 3cm x 3cm. Setelah itu 

diblanching  selama 5 menit untuk mencegah terjadinya browning kemudian diblender dengan 

perbandingan buah dan air 1:5 dan disaring menggunakan kain saring. Filtrat tersebut direbus 

selama 30 menit, lalu didiamkan selama 10 menit hingga tidak terlalu panas dan dimasukkan 

kedalam wadah/botol. 

Pembuatan Soyghurt Sari Buah Apel 

Tepung kedelai didispersikan dalam aquades sebanyak 10% (b/v), kemudian ditambahkan 

gula pasir 10% (b/v) dan pati jagung lalu diaduk hingga homogen. Setelah homogen dipasteurisasi 

selama 20 menit, kemudian setelah hangat ditambahkan sari apel sebanyak 0%, 15% dan 30% dan 

ditambahkan starter Streptococus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus sebanyak 5% lalu 

diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

Penghitungan Nilai pH dan Jumlah Bakteri Asam Laktat 

Soyghurt yang sudah di inkubasi kemudian dilihat nilai pHnya menggunakan alat pH meter 

dengan kalibrasi 4. Penghitungan jumlah bakteri asam  laktat dilakukan dibawah sinar alat colony 

counter dan didapatkan jumlah bakteri asam laktat yang terdapat pada soyghurt hasil pengenceran 

10-6 dan 10-7. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian yang dilakukan menganalisis nilai pH dan jumlah bakteri asam laktat dengan konsentrasi 

penambahan sari buah apel yang berbeda sebanyak dua kali pengulangan. Bahan utama yang 

digunakan adalah tepung kedelai hasil pengeringan menggunakan sinar matahari yang kemudian 

ditambahkan sari buah apel dengan konsentrasi 0% sebagai kontrol, konsentrasi 15% dan 30% 

menggunakan pengenceran 10-1 hingga 10-7. Penelitian utama ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari penambahan sari buah apel terhadap nilai pH dan pengaruh penambahan sari buah 

apel terhadap jumlah bakteri asam laktat pada soyghurt. Penghitungan nilai pH pada soyghurt sari 

buah apel menggunakan pH meter dengan kalibrasi 4, sedangkan penanaman mikrobia pada media 

cawan dilakukan di pengenceran 10-6 dan pengenceran 10-7 dengan menggunakan media selektif 

MRS khusus bakteri asam laktat dan diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 37oC. 

Penghitungan nilai pH pada penelitian utama ini menggunakan alat  pH meter dengan 

kalibrasi 4 karena produk yang digunakan mempunyai sifat asam. Selama fermentasi berlangsung, 

bakteri asam laktat melakukan metabolisme dengan memanfaatkan karbohidrat/gula pada buah 

sebagai sumber energi untuk dirubah menjadi asam laktat. Pembentukan asam laktat ini 

menyebabkan peningkatan keasaman dan penurunan nilai pH soyghurt,  hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Djaafar dan Rahayu (2007) yang menyatakan bahwa selama 

fermentasi akan terjadi perubahan karbohidrat menjadi asam laktat. Selain karena adanya fermentasi 

yang dilakukan oleh bakteri asam laktat, penambahan sari buah juga dapat mempengaruhi nilai pH 

dan jumlah bakteri asam laktat pada soyghurt. Berikut adalah hasil penghitungan nilai pH dan 

jumlah bakteri asam laktat pada soyghurt sari buah apel: 

Tabel 1. Nilai pH pada Soyghurt dengan Penambahan Sari Buah Apel 

Konsentrasi 
Sari Apel 

Nilai pH  Rata-rata Nilai P 

Ulangan 1 Ulangan 2  
0% 4,16 4,17 4,165 ± 0,007  

15% 3,93 3,97 3,95  ± 0,028 0,102 

30% 3,87 3,86 3,865  ± 0,007  

 

Berdasarkan hasil analisis Kruskal wallis pada Tabel 7 didapatkan hasil nilai p yaitu 

0,102(>0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kecenderungan adanya pengaruh antara 

penambahan sari buah apel dengan nilai pH pada soyghurt. Semakin banyak kandungan sari apel 

pada soyghurt, maka akan semakin asam nilai pH yang dihasilkan. Hal ini disebabkan adanya 

pengaruh gula dalam buah apel manalagi terhadap aktifitas BAL dalam memproduksi asam laktat. 

BAL akan memanfaatkan gula untuk difermentasi menjadi asam laktat, selain itu pH buah juga 
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akan mempengaruhi pH produk sehingga nilai pH akan turun seiring penambahan konsentrasi sari 

buah apel manalagi yang diberikan.. Adapun gambaran pertumbuhan mikrobia berdasarkan 

konsentrasi sari buah apel terdapat pada Gambar  1. 

 

Gambar 1. Grafik Pengaruh Konsentrasi Penambahan Sari Buah terhadap Nilai pH 

Gambar 1 menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi penambahan sari buah apel, 

maka semakin rendah nilai pH pada soyghurt sari buah apel. Penurunan nilai pH ini disebabkan 

karena terjadinya peningkatan total asam pada bahan. Tingginya total asam ini diduga karena 

penambahan sari buah apel dapat meningkatkan aktivitas bakteri asam laktat karena adanya 

kesesuaian lingkungan bagi bakteri asam laktat untuk memecah nutrisi pada substrat sehingga 

jumlah asam yang terbentuk juga meningkat (Sutedjo dan Fithri, 2015).  

Penurunan nilai pH ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Hidayat, dkk., (2013) 

yang mengatakan bahwa pembentukan asam laktat menyebabkan peningkatan keasaman dan 

penurunan pH yang disebabkan adanya pengaruh dari gula pada buah mangga oleh bakteri asam 

laktat  dan pH  buah juga akan mempengaruhi pH produk. Selain itu, penurunan nilai pH juga 

berkaitan dengan semakin banyak asam yang terbentuk akan mengakibatkan semakin menurunnya 

nilai pH dan semakin lama waktu fermentasi yang diterapkan maka akan semakin rendah pula nilai 

pH yoghurt yang didapatkan. Peningkatan jumlah asam laktat juga akan diikuti oleh peningkatan 

konsentrasi ion hidrogen sehingga pH yoghurt akan turun (Seydim, dkk., 2000; Sutedjo dan Nisa, 

2015).  Menurut Mulyani, dkk (2008), nilai pH akan menurun seiring dengan menurunnya aktifitas 

bakteri yang ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah bakteri asam laktat yang masih hidup.  

Tabel 2. Jumlah Bakteri Asam Laktat  pada Soyghurt dengan Penambahan Sari Buah Apel 

3,5

4

4,5

0% 15% 30%

N
il

ai
  p

H

Konsentrasi Penambahan Sari Buah Apel

Rerataan Nilai pH

Konsentrasi 
Sari Apel 

Total BAL 
CFU/ml 

Rata-rata 
CFU/ml 

Nilai P 

Ulangan 1 Ulangan 2  
0% 3 x 108 3,1 x 108 3,1 x 108 ± 7071067,81  

15% 1,3 x 108 2,6 x 108 1,95 x 108 ± 73539105,24 0,180 

30% 9,1 x 107 4,7 x107 6,9 x 107± 31112698,37  
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Berdasarkan hasil analisis Kruskal wallis  pada Tabel 8 telah didapatkan hasil nilai p yaitu 

0,024 yang berarti terdapat beda nyata. Hal tersebut dinyatakan dengan nilai p 0,180 (>0,05).  Total 

bakteri asam laktat yang didapatkan pada soyghurt sari buah apel termasuk dalam kategori tinggi 

dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (2009) yaitu minimal 1 x 107 CFU/ml. Hal ini 

disebabkan karena dengan media yang diberikan sari buah apel masih sesuai untuk pertumbuhan 

mikrobia. Meskipun jumlah bakteri asam laktat pada penelitian ini masih dalam kategori baik, 

namun terdapat penurunan jumlah bakteri asam laktat dari setiap penambahan konsentrasi sari buah 

apel. Menurut Sutedjo dan Nisa (2015), penurunan jumlah bakteri asam laktat dapat disebabkan 

karena kondisi yang terlalu asam akibat tingginya konsentrasi sari buah yang ditambahkan, 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan dari BAL. Selain faktor keasaman yang dihasilkan oleh 

buah, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yaitu suhu inkubasi, 

dan lama fermentasi. Penurunan keasaman yoghurt diduga karena ada senyawaorganik/asam-asam 

volatil yang mudah menguap dan hilang ketika proses fermentasi (Rukmi, dkk., 2015). Adapun 

gambaran pertumbuhan mikrobia berdasarkan konsentrasi sari buah apel terdapat pada Gambar  2. 

 

Gambar 2. Grafik Pengaruh Penambahan Konsentrasi Sari Buah Apel terhadap Jumlah Bakteri 

Asam Laktat. 

Gambar 2 menunjukkan bahwa pemberian konsentrasi sari buah terhadap jumlah bakteri 

mengalami penurunan. Adanya penurunan jumlah bakteri asam laktat ini dikarenakan semakin 

tinggi keasaman yang terdapat pada soyghurt yang disebabkan oleh keasaman dari sari buah apel.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin besar penambahan sari buah apel 

pada soyghurt maka akan menurunkan nilai pH dan jumlah bakteri asam laktat dan terdapat 

pengaruh  antara penambahan konsentrasi sari buah apel dengan nilai pH dan jumlah bakteri asam 

laktat. 
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