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Abstract
Yoghurt was one of the fermentation product which prefered by the consumer.

Sometime its difficult to found yoghurt which made from vegetable milk. This research
aim were to analyze the charateristics of mungbean yoghurt according to SNI 01-2981-
1992. The methods of this research were the making mungbean milk, mungbean yoghurt
with adding emulsifier (CMC), skim milk, and sucrose which according to other
research. The result show that the chemical charaterictics of mungbean yoghurt are
highly viscosity appearance, unique odor, acid, stability of emultion, fat content 0,17%,
dry matter nonfat content 10,65%, protein content 1,23%, and total acid as lactic acid
0,70%. All of the chemical charaterictics were  include of  SNI accept protein content.
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Pendahuluan
Pola hidup masyarakat yang cenderung

menyadari akan pentingnya kesehatan
menyebabkan kebutuhan pangan tidak sebatas
pada pemenuhan kebutuhan gizi konvensional
bagi tubuh serta pemuas mulut dengan citarasa
yang enak melainkan pangan diharapkan mampu
berfungsi menjaga kesehatan dan kebugaran
tubuh. Produk pangan seperti ini biasa disebut
sebagai pangan fungsional.

Produk pangan yang banyak yang
dikembangkan sebagai pangan fungsional antara
lain adalah produk-produk probiotik. Probiotik
merupakan bakteri hidup yang diberikan melalui
mulut sebagai menu tambahan sehari-hari.
Banyak spesies bakteri telah lama digunakan
sebagai probiotik sebagian besar merupakan
bakteri asam laktat misalnya : Lactobacillus sp.
dan Streptococcus sp (Winarno et. al., 2003).

Salah satu produk probiotik yang
mengandung bakteri asam laktat yaitu yoghurt.
Yoghurt adalah produk koagulasi susu yang
dihasilkan melalui proses fermentasi bakteri
asam laktat, Lactobaccilus bulgaricus dan
Streptococcus thermophilus dengan atau tanpa
penambahan bahan lain yang diizinkan.
(Nakazawa dan Hosono, 1992).

Efek-efek kesehatan yang telah dibuktikan
karena konsumsi susu fermentasi (termasuk

yoghurt) adalah memacu pertumbuhan karena
dapat meningkatkan pencernaan dan penyerapan
zat-zat gizi, dapat mengurangi atau membunuh
bakteri jahat dalam saluran pencernaan, dapat
menormalkan kerja usus besar (mengatasi
konstipasi dan diare), memiliki efek anti kanker,
dapat mengatasi masalah lactosa intolerance,
berperan dalam detoksifikasi dan mengatasi
stres, serta mengontrol kadar kolesterol dalam
darah dan tekanan darah (Robinson, et al., 1999).

Telah banyak produk yoghurt yang
dikembangkan dari susu hewani namun hanya
sedikit yoghurt yang dibuat dari produk susu
nabati. Produk yoghurt dari susu  nabati
sebenarnya sangat berpotensi untuk
dikembangkan karena selain kandungan gizi
yang tinggi harga produk yoghurt nabati relatif
lebih murah jika dibandingkan dengan yoghurt
susu hewani. Dengan adanya produk yoghurt
susu nabati diharapkan akan meningkatkan daya
beli masyarakat terhadap produk probiotik yang
selama ini relatif mahal.

Kacang hijau (Phaseolus radiatus L.) di
Indonesia berpotensi dikembangkan menjadi
produk pangan fungsional. Selain produksi
kacang hijau Indonesia yang mencapai 297.189
ton /tahun (BPS, 2008), belum banyak produk
turunan kacang hijau yang beredar di pasaran.
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Untuk itu sangat tepat jika kacang hijau
dikembangkan menjadi produk yoghurt.

Pembuatan yoghurt kacang hijau pada
prinsipnya sama dengan pembuatan yoghurt pada
susu hewani, yaitu dengan menginokulasikan
bakteri asam laktat Lactobaccilus bulgaris dan
Streptococcus thermophilus pada susu nabati
kacang hijau. Permasalahan yang dihadapi pada
pembuatan yoghurt pada umumnya adalah
ketidak sesuaian tekstur yoghurt. Selain itu pada
susu nabati tidak mengandung laktosa sebagai
sumber karbon sebagai substrat utama bakteri
asam laktat, oleh sebab itu diperlukan
penambahan sumber karbon lain. 

Untuk memproduksi yoghurt dari susu
kacang hijau dalam skala besar tentunya
diperlukan serangkaian tahapan penelitian mulai
dari produksi susu kacang hijau, produksi
yoghurt skala laboratorium sampai dengan scale
up hasil penelitian skala laboratorium pada skala
yang lebih besar. Pada penelitian ini dilakukan
produksi yoghurt kacang hijau skala 1000 ml
yang merupakan peningkatan dari skala produksi
250 ml.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui karakteristik yoghurt susu nabati
kacang hijau berdasarkan acuan SNI 01-2981-
1992.

Landasan Teori
Dasar fermentasi susu adalah fermentasi

komponen gula di dalam susu, terutama lactosa
menjadi asam laktat dan asam-asam lain. Asam
laktat yang dihasilkan dapat memperbaiki flavor
dan menurunkan derajat keasaman susu sehingga
sedikit mikroba yang dapat bertahan hidup. 
Fermentasi susu dapat menghambat pertumbuhan
mikroba patogen dan mikroba perusak susu
sehingga masa simpan susu dapat diperpanjang.

Sptreptococcus thermophillus tumbuh
optimal pada suhu 45 oC sampai 47 oC
sebaliknya Lactobacillus bulgaricus suhu
pertumbuhan optimalnya adalah 37oC. Pada
pembuatan yoghurt mula-mula streptococcus
thermophillus yang tumbuh kemudian pada saat
suhu medium turun baru Lactobacillus
bulgaricus yang pada dasarnya bakteri tersebut
memiliki kemampuan membentuk cita rasa
mengambil alih peran streptococcus
thermophillus dan mulai pertumbuhan dengan
cepat (Winarno et al., 2003).

Pada dasarnya pembuatan yoghurt susu
dari susu nabati sama dengan pembuatan yogurt
dari susu sapi. Meskipun susu nabati tidak
mengandung laktosa, sebagian besar bakteri
dapat menggunakan karbohidrat lain seperti
sukrosa, stakiosa, dan raffinosa sebagai sumber
energinya (Shurtleff dan Aoyagi, 1984).

Silvia (2002) melaporkan bahwa
Strepcoccus thermophilus dapat tumbuh baik
pada susu kedelai dan meghasilkan flavor yang
pailng baik.

Beberapa hal yang harus diperhatikan
dalam pembuatan yoghurt dari susu nabati agar
dihasikan tekstur yang baik yaitu kandungan
protein dalam susu nabati 3,5-4.0 %, jumlah
starter tidak boleh terlalu banyak, inokulasi
starter dilakukan saat temperatur susu nabati
turun hingga 47 oC, fermentasi harus dihentikan
bila pH mencapai 4,0 dan megandung 0,75 %
asam laktat (Shurtleff dan Aoyagi, 1984).

Metodologi Penelitian
a. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi neraca, neraca analitik, loyang
stainlessteel, sendok, mesin pengupas kulit ari
kacang hijau, mesin penggiling kedelai, filter,
kain saring, blender, jerigen, botol kaca, alat
gelas untuk analisis kimia dan mikrobiologi,
autoclave, inkubator, dan laminar untuk ruang
inokulasi.

Bahan-bahan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi kacang hijau, sukrosa dan
susu skim, dan kultur yogurt (starter) yang
diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi
Fakultas SITH ITB. Kultur yogurt (starter) ini
mengandung Lactobacillus bulgaricus dan
Streptococcus thermophilus. Bahan lain yang
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
penstabil yaitu Carboxy Metil Celulose (CMC)
dan Calsium Laktat. Selain itu juga digunakan
bahan-bahan analisa kimia untuk analisa total
asam dan analisis proksimat.

b.Metode
b.1. Pembuatan Susu Kacang Hijau

Pembuatan susu kacang hijau sepertihalnya
pembuatan susu kedelai yaitu dimulai dari proses
sortasi kacang hijau, perendaman, pengupasan
kulit, penggilingan, pengenceran, pemanasan,
penyaringan dimana filtratnya diambil baru
kemudian ditambahkan bahan penstabil berupa
Carboxy Methyl Celulase (CMC) dan Calsium
Laktat sebanyak 600 ppm. Tahapan pembuatan
susu kacang hijau dapat dilihat pada gambar 1.

Perendaman dilakukan selama 14 jam, hal
ini berdasarkan penelitian Triyono et al. (2009).
Setelah kacang hijau dikupas kulitnya kemudian
diencerkan dengan perbandingan kacang hijau
kering : air (1:8). Suspensi bubur kacang hijau
dipanaskan sampai mendidih selama kira-kira 10
menit. Kemudian disaring dan diambil filtratnya
Filtrat kacang hijau ditambah dengan stabilizer
Carboxy Methil Celulose (CMC) dan Calsium
Laktat dan dipanaskan beberapa saat.
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan susu kacang
hijau 

Pembuatan Yoghurt Kacang Hijau
Pembuatan yoghurt kacang hijau dimulai

dengan peremajaan kultur atau pembutan starter
yoghurt dengan cara menginokulasikan 10%
starter awal yoghurt pada susu sapi murni
komersial (merk UM) kemudian dilakukan
inkubasi selama 18 jam pada suhu 37oC. Setelah
itu starter yoghurt diinokulasikan sebanyak 10 %
b/v pada 1000 ml susu kacang hijau steril yang
telah ditambahkan sukrosa 5 % dan susu skim
9%. Penambahan sukrosa dan susu skim
berdasarkan penelitian Triyono et al. (2009).

Inkubasi dilakukan selama 18 jam pada suhu
37 oC hal ini berdasarkan penelitian Muchidi
(1993), setelah itu dilakukan analisis
karakteristik produk sesuai dengan SNI 01-2981-
1992 berupa keadaan yoghurt (penampakan, bau,
rasa, dan konsentrasi), kadar lemak, berat kering
tanpa lemak, kadar protein, dan kadar abu pada
yoghurt yang dihasilkan. Penelitian dilakukan ini
dengan dua kali ulangan. Tahapan pembuatan
yoghurt dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Diagram alir pembuatan yoghurt
kacang hijau

Hasil dan Pembahasan
a. Pembuatan susu kacang hijau

Pada dasaranya pembuatan susu kacang
hijau sama halnya dengan susu kedelai. Proses
utama yang terjadi pada pembuatan susu kacang
hijau adalah ekstraksi sari kacang hijau. Proses
pembuatan susu kacang hijau dimulai dengan
sortasi dengan tujuan memisahkan kotoran yang
ada pada kacang hijau sehingga diperoleh kacang
hijau berkualitas. Perendaman dilakukan dengan
menggunakan air mendidih dan didiamkan 
selama 14 jam sampai air mendingin.  Penentuan
lama perendaman berdasarkan penelitian Triyono
et al., (2009).

Perendaman dilakukan untuk
memperlunak tekstur kedelai yang akan digiling.
Pada dasarnya penggilingan berfungsi untuk
memperluas area permukaan bahan untuk
mengoptimumkan ekstraksi sari kacang hijau.
Agar sistem emulsi susu kacang hijau stabil
maka ditambahkan bahan penstabil berupa CMC
dan Calsium Laktat sebanyak 600 ppm. Untuk
mengurangi bau langu pada susu kacang hijau
maka bau dan rasa langu dapat dihilangkan
dengan cara mematikan enzim lipksigenase
dengan panas pada saat pengilinagn (Koswara,
2006).

Stabilizer
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inokulasi

Inokulasi

Susu kacang hijau steril
(sukrosa 5 %, susu skim
9 %)

Yoghurt

Karakterisasi

Inkubasi

D07 - 3



Tabel 1. Karakterisasi yoghurt kacang hijau berdasarkan SNI

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa yoghurt
susu kacang hijau yang dibuat memenuhi kriteria
yoghurt susu hewani, kecuali untuk  untuk
kandungan protein yang tidak mencapai kriteria
SNI 01-2981-1992 tentang parameter mutu
yoghurt. Kadar protein menggambarkan jumlah
protein yang ada pada suatu bahan. Kandungan
protein pada biji kacang hijau sebenarnya cukup
tinggi yaitu sekitar 20-25 %. Jika dibuat menjadi
susu kacang hijau kadar proteinya turun menjadi
sekitar 1, 27 % (Triyono et al., 2009).

Menurut Astawan (2002) protein kacang
hijau tersusun dari asam-asam amoni seperti
lisin, leusin, arginin, isoleusin, dan valin.
Kandungan protein pada yoghurt  susu kacang
hijau sebesar 1,12 % sampai 2, 12 %. Hal ini
wajar karena kandungan protein susu kacang
hijau sebagai bahan utama yoghurt yang dibuat
adalah 1, 27 %.

Jumlah asam (sebagai asam laktat)
yoghurt susu kacang hijau sesuai dengan syarat
mutu SNI. Jika dibandingkan pada skala 250 ml
yang hanya 0,70 % (Triyono et al., 2009), asam
laktat pada pembuatan yoghurt skala 1000 ml
lebih besar yaitu 1,43 % sampai 1, 47 %. Hal ini
mungkin disebabkan karena semakin banyak
substrat dan inokulum (starter yoghurt) yang
digunakan sehingga  jumlah asam laktat juga
semakin besar. Asam laktat merupakan hasil
metabolisme bakteri pada starter yoghurt
(Lactobaccilus bulgaris dan Streptococcus
thermophilus) dimana laktosa merupakan sumber
karbon utamanya. Pada susu kacang hijau tidak
terdapat laktosa, oleh karena itu ditambahkan
susu skim sebagai sumber lactosa.

Pada dasarnya Lactobaccilus bulgaris dan
Streptococcus thermophilus dapat memanfaatkan
sumber karbon lain pada susu kacang hijau,
namun untuk menghasilkan yoghurt dengan
kandungan asam laktat yang tinggi laktosa tetap
harus ditambahkan hal ini sesuai dengan
penelitian Shurtleff dan Aoyagi (1984) pada
pembuatan yoghurt dari susu kedelai.

Kadar abu pada  yoghurt susu kacang
hijau yang diproduksi memenuhi kriteria SNI
01-2981-1992 tentang parameter mutu yoghurt
yaitu sbesar 0,61 %. Kadar abu menyatakan
prosentase kandungan mineral yang terkandung
dalam suatu bahan. Kadar abu ditentukan dengan
memanaskan bahan pada tanur dengan suhu 600
oC. Bahan lain selain mineral akan terbakar dan
menguap sedangkan yang tertinggal adalah abu
atau mineral (Andriana, 2008).

Kadar air  pada yoghurt susu kacang
hijau menunjukkan 84,98 % sampai 85, 12 %.
Hal ini menunjukkan kandungan terbesar
yoghurt susu kacang hijau yang diproduksi
adalah air. Kadar air pada sampel berhubungan
dengan jumlah air yang ditambakan dan lama
proses pemanasan pada saat sterilisasi pada
produksi yoghurt susu kacang hijau. Propori air
yang ditambahkan adalah 1 : 8 (kacang hijau :
air) sesuai dengan penelitian Triyon et al., (2009)

Penerimaan panelis pada produk
yoghurt yang dibuat dapat dilihat pada tabel 2.
Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa hampir semua
panelis menyataan agak suka pada produk
yoghurt susu kacang hijau ini berati bahwa
respon panelis terhadap produk yohgurt susu
kacang hijau cukup bagus.

No. Kriteria Uji Satuan SNI Sampel 1 Sampel 2
1 Keadaan

1.1. Penampakan
Cairan
kental s/d
Semi padat

Cairan
kental

Cairan
kental

1.2. Bau Normal/Khas Khas Khas
1.3. Rasa Asam/Khas Asam/Khas Asam/Khas
1.4. Konsentrasi Homogen Homogen Homogen

2 Lemak %, (b/b) Maks. 3,8 0,31 0,29

3
Berat Kering
Tanpa Lemak %, (b/b) Min. 8,2 14,71 14,59

4 Protein %, (b/b) Min. 3,5 1,12 2,12
5 Abu %, (b/b) Maks. 1,0 0,61 0,61

6
Jumlah asam
(asam laktat) %, (b/b) 0,5-2,0 1,43 1,47

7 Kadar air %, (b/b) 84,98 85,12

D07 - 4



Tabel 2. Hasil uji organoleptik yoghurt susu
kacang hijau

Kesimpulan
      Kacang hijau dapat dibuat menjadi yoghurt
kacang hijau. Yoghurt kacang hijau yang dibuat
dengan menambahkan kultur Lactobaccilus
bulgaris dan Streptococcus thermophilus
sebanyak 10 %, waktu inkubasi 18 jam, suhu
inkubasi 37 oC, serta susu kacang hijau dengan
penambahan sukrosa penambahan sukrosa 5 %
dan susu skim 9 %, CMC dan Ca-Laktat 600
ppm menghasilkan yoghurt yang karakteisasi
mutunya sesuai dengan mutu yoghurt dari susu
hewani ( SNI  01-2981-1992) kecuali untuk
parameter kadar proteinnya.
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