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ABSTRAK 

S, Dewi Maria; Silitonga, Jenifer Muvinaria; dan Felicia, Vanya. 2021. "Pemanfaatan Khasiat Jahe 

dalam Produksi RAINER SOYGURT (Rainbow Ginger Soy Yoghurt)". Palembang: SMA 

Xaverius 1. Guru Pembimbing: Anna Surachmie, S.Pd. 

 

Keberadaan virus COVID-19 menyebabkan banyak perubahan di berbagai sektor 

kehidupan. Khususnya dalam hal ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis 

dikarenakan adanya pemanfaatan yang dilakukan secara total untuk menunjang kesehatan 

masyarakat Indonesia. Hal ini tentu saja memotivasi kita untuk membuat inovasi baru yang 

sesuai dengan situasi kita saat ini. Mempertimbangkan hal tersebut, peneliti membuat produk 

berbasis pangan berupa yoghurt susu kedelai yang mengandung berbagai macam nutrisi yang 

diperlukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yoghurt adalah sebuah produk hasil 

bioteknologi yang diperoleh setelah melakukan pengolahan terhadap susu lebih lanjut. Dalam 

pengolahannya, yoghurt melewati tahap pasteurisasi dan fermentasi dengan menggunakan 

starter berupa bakteri seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Peneliti 

menggunakan sumber daya alam dengan kearifan lokal seperti rempah-rempah serta 

mengombinasikannya menjadi satu agar nutrisi yang berguna untuk meningkatkan imun tubuh 

saat pandemi dapat dimaksimalkan. Pembuatan yoghurt dilakukan dengan cara susu 

dipasteurisasi terlebih dahulu kemudian difermentasi menggunakan bakteri seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya. Kemudian yogurt dikombinasikan dengan ekstrak jahe dan dilengkapi 

dengan pewarna alami sehingga menjadi suatu produk yang bernama “RAINER SOYGURT 

(Rainbow Ginger Soy Yogurt)”. Produk akhir yang dihasilkan memiliki aroma khas yogurt serta 

memiliki rasa asam dengan kombinasi rasa hangat yang berasal dari jahe. 
 

Kata kunci: COVID-19, Sumber daya alam, Yoghurt, Bioteknologi, Imun tubuh. 
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ABSTRAK 

S, Dewi Maria; Silitonga, Jenifer Muvinaria; dan Felicia, Vanya. 2021. "Pemanfaatan 

Khasiat Jahe dalam Produksi RAINER SOYGURT (Rainbow Ginger Soy 

Yoghurt)". Palembang: SMA Xaverius 1. Guru Pembimbing: Anna Surachmie, 

S.Pd. 

 
The existence of the COVID-19 virus has caused many changes in various sectors of 

life. Especially in terms of the availability of natural resources which are dwindling due to their 

total utilization to support the health of the Indonesian people. This of course motivates us to 

make new innovations that suit our current situation. Considering this, the researchers made a 

food-based product in the form of soy milk yogurt which contains a variety of nutrients needed 

to boost the immune system. Yoghurt is a product of biotechnology obtained after further 

processing of milk. In processing, yogurt goes through the pasteurization and fermentation 

stages using a starter in the form of bacteria such as Lactobacillus bulgaricus and 

Streptococcus thermophilus. Researchers use natural resources with local wisdom such as 

spices and combine them into one so that nutrients that are useful for increasing body immunity 

during a pandemic can be maximized. Yogurt is made by pasteurizing milk first and then 

fermenting it using bacteria as previously mentioned. Then yogurt is combined with ginger 

extract and equipped with natural dyes so that it becomes a product called "RAINER SOYGURT 

(Rainbow Ginger Soy Yogurt)". The final product produced has a distinctive yogurt aroma and 

has a sour taste with a combination of warm flavors from ginger. 

 

 

Keywords: COVID-19, Natural resources, Yogurt, Biotechnology, Immune system. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan kemunculan permasalahan kesehatan 

(darurat kesehatan) di negeri Cina, berupa Coronavirus Disease atau biasa dikenal dengan virus 

COVID-19 yang menyerang saluran pernapasan manusia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, antara lain melalui pembatasan aktivitas, isolasi 

mandiri, social distancing, physical distancing hingga karantina wilayah. Usaha-usaha ini 

dilakukan agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Walaupun vaksin yang 

berfungsi sebagai pembentuk antibodi telah ditemukan, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan 

kesadaran diri masing-masing individu sangat diperlukan dalam memaksimalkan pencegahan 

penularan virus COVID-19 ini. Cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat luas adalah dengan 

tetap mengikuti imbauan pemerintah untuk menerapkan pola hidup sehat seperti sering mencuci 

tangan, olahraga, serta menjaga stamina tubuh. Pola konsumsi sendiri merupakan salah satu 

faktor penunjang yang penting dalam meningkatkan stamina tubuh. Pola konsumsi 

berhubungan dengan jumlah, jenis dan frekuensi pangan yang dikonsumsi. Pangan sendiri 

berperan sebagai sumber nutrisi utama yang mengandung berbagai komponen aktif yangdapat 

meningkatkan sistem imun tubuh manusia. 

Perubahan pola konsumsi yang diakibatkan oleh adaptasi terhadap pandemi ini 

berdampak pada pasokan dan permintaan pangan dunia sehingga menimbulkan kekhawatiran 

terjadinya krisis pangan. Pembatasan mobilitas yang dilakukan dapat mengganggu rantai pasok 

pangan, mulai dari produksi pangan hingga pengolahan, distribusi dan konsumsi, baik secara 

domestik maupun global. Disrupsi tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan pangan, kenaikan 

atau ketidakstabilan harga yang mengancam kesejahteraan banyak orang, terutama kaum 

prasejahtera. Sebagai respons terhadap krisis pasok pangan pada tahun 2020-2021, pemerintah 

menerapkan ide swasembada yang mengacu pada upaya domestik, yaitu dengan meningkatkan 

produksi domestik alih-alih melihat peluang perdagangan. 

Akan tetapi, dampak negatif dari COVID-19 tersebut dapat diminimalisir dengan 

pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah aset lingkungan yang terdiri atas 

sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, 

seperti pangan, sandang, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Pemanfaatan sumber daya alam 
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hendaklah dilakukan sebaik-baiknya dengan menggunakan cara yang berwawasanlingkungan. 

Sumber daya alam dapat menjadi sumber dimana manusia dapat memanfaatkan hal tersebut 

menjadi suatu produk baru yang juga tentunya bermanfaat saat pandemi. Sumber daya alam 

Indonesia yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi krisis yang dihadapi dalam 

situasi pandemi saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuatnya 

menjadi produk baru. Salah satu sumber daya alam dengan kearifan lokal Indonesia yang dapat 

dimanfaatkan adalah rempah-rempah, contohnya kacang kedelai dan jahe. Peneliti melakukan 

karya ilmiah untuk memanfaatkan dua bahan baku tersebut menjadi produk yang bermanfaat 

bagi imunitas tubuh di masa pandemi ini. Namun, seperti yang kita ketahui generasi mudasaat 

ini cenderung lebih tertarik dengan produk pangan modern yang memiliki tampilan menarik 

daripada pangan tradisional yang menggunakan rempah-rempah. Oleh karena itu, dengan 

mempertimbangkan sisi ketertarikan masyarakat khususnya generasi muda peneliti 

menawarkan inovasi terbaru berupa yogurt hasil fermentasi susu kedelai dengan ekstrak jahe. 

Untuk menarik ketertarikan kalangan muda, peneliti mengusahakan penampilan pada produk 

pangan yang unik dan menarik dengan memberikan campuran berbagai pewarna alami pada 

produk. Pewarna alami yang dipilih oleh peneliti adalah pewarna yang berasal dari buah lokal, 

seperti kunyit, buah naga, dan daun pandan. Pemilihan beberapa pewarna alami ini tentunya 

tetap memperhitungkan nutrisi yang berguna untuk membangun imunitas tubuh di masa 

pandemi. 

 
1.2 Rumusan masalah 

 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti merumuskan 

beberapa masalah yang nantinya akan dibahas di dalam penelitian ini. Permasalahan yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana proses pengolahan sumber daya alam dengan kearifan lokal menjadi sebuah 

produk yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh? 

2. Bagaimana hubungan masing-masing bahan sehingga dapat membentuk produk akhir 

berupa yoghurt? 

3. Bagaimana pengaruh kandungan nutrisi jahe dan kedelai pada yoghurt terhadap 

imunitas tubuh? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada 

rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pengolahan sumber daya alam dengan kearifan lokal menjadi 

sebuah produk yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. 

2. Untuk mengetahui hubungan masing-masing bahan untuk membentuk yoghurt sebagai 

produk akhir. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kandungan nutrisi jahe dan kedelai yoghurt terhadap 

imunitas tubuh. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
2.1 Yogurt 

Yogurt adalah produk hasil olahan susu yang telah dipasteurisasi dan 

difermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus sampai tahap tertentu hingga memperoleh keasaman, bau, dan rasa yang 

khas. Menurut Purwiyanto (2005), yoghurt adalah hasil olahan susu yang diproses 

melalui proses fermentasi dengan penambahan kultur organism yang baik, salah satunya 

yaitu bakteri asam laktat(sebagai starter). Dalam aksinya, bakteri ini akan mengubah 

laktosa (gula susu) menjadi asam laktat.Laktosa yang terdapat dalam susu akan diubah 

menjadi asam laktat saat proses fermentasi berlangsung. Perubahan ini akan 

mengakibatkan terjadinya penurunan pH sehingga kadar asam yoghurt relatif tinggi 

yang mengakibatkan gumpalan yoghurt dapat terbentuk. Proses pembuatan yoghurt 

dapat diawali dengan menyiapkan susu dan starter yogurt yang telah diaktivasi. Susu 

akan dipasteurisasikan dengan cara memanaskannya menggunakan api kecil hingga 

mencapai suhu 80-90°C tapi tidak sampai mendidih selama kurang lebih 30 menit. 

Selanjutnya susu didinginkan hingga mencapai suhu 40-42°C. Setelah itu, starter 

yoghurt probiotik dimasukkan ke dalam susu dengan konsentrasi 3 sampai 5% per liter 

susu kemudian diaduk hingga homogen. Campuran dari susu dan kultur bakteri 

diinkubasi pada suhu 37° C atau suhu ruang selama 6-8 jam hingga terbentuk yoghurt 

sesuai dengan tingkat keasaman yang diinginkan. Penambahan gula atau zat pemanis 

lainnya dapat ditambahkan bersamaan dengan penambahan kultur starter atau setelah 

yoghurt terbentuk. 

2.1.1 Yogurt plain 

 
Plain yoghurt adalah salah satu jenis yogurt yang berasal dari produk 

olahan susu yang dibuat dengan proses fermentasi tanpa pemanis maupun 

pewarna tambahan. Yoghurt plain sering menjadi pilihan untuk pengolahan 

makanan karena tidak memiliki rasa dan tambahan gula yang memungkinkan 

untuk meningkatkan kalori pada tubuh. Yoghurt ini memiliki banyak manfaat 

untuk kesehatan. Kandungan yang terdapat pada yogurt plain antara lain protein, 
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kalsium, vitamin B, vitamin D, fosfor, magnesium, dan kalium. Yogurt plain 

sering dijadikan sebagai camilan sehat karena dapat membantu menjaga 

kesehatan pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, menguatkan tulang, dan 

mengendalikan berat badan 

 
2.2 Bakteri 

2.2.1 Lactobacillus bulgaricus 

 
Lactobacillus bulgaricus adalah bakteri gram positif, berbentuk lonjong, 

dan bersifat non motil serta merupakan salah satu bakteri yang banyakberperan 

dalam industri fermentasi. Bakteri ini pertama kali ditemukan oleh Stamen 

Grigorov di Bulgaria pada tahun 1905. Menurut Rachman (1992), Lactobacillus 

bulgaricus merupakan jenis bakteri mesofilik karena suhu optimum untuk 

pertumbuhannya adalah sekitar 35°C - 45°C dengan pH 4-5,5 serta bertahan 

hidup dengan cara memakan laktosa dari susu sehingga dapat memproduksi 

asam laktat melalui fermentasi anaerob. Asam laktat yang diproduksi dapat 

mendegradasi laktosa dan mengawetkan susu karena merupakan inhibitor bagi 

mikroba patogen. 

2.2.2 Streptococcus thermophilus 

 
Streptococcus thermophilus adalah bakteri asam laktat esensial yang 

digunakan yang sering dimanfaatkan untuk tujuan komersial, seperti dalam 

produksi susu, keju, dan produk susu lainnya. Bakteri ini memiliki karakteristik 

khusus seperti berdiameter 0.7–0.9 μm, berpasangan dan berantai, terkadang 

memiliki ukuran yang sangat panjang., dan karakteristik-karakteristik lainnya. 

Bakteri ini memiliki suhu pertumbuhan optimum sekitar 40–45 °C, minimum 

20–25 °C, dan maksimum mendekati 47–50 °C. Bakteri ini memfermentasikan 

sejumlah gula termasuk laktosa, fruktosa, sukrosa, dan glukosa. Streptococcus 

thermophilus termasuk ke dalam kelompok bakteri asam laktat yang sering 

ditemukan dalam makanan fermentasi seperti yogurt dan keju. Streptococcus 

thermophilus merupakan bakteri probiotik yang membantu proses pemecahan 

makanan, penyerapan nutrisi, dan melawan mikroorganisme berbahaya. 

https://www.sehatq.com/artikel/cara-menguatkan-tulang-dengan-berolahraga
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2.3 Jahe 

Jahe (Zingiber officinale) adalah rempah-rempah yang memiliki peran penting 

dalam bidang pencegahan dan pengobatan berbagai penyakit. Jahe termasuk dalam 

rempah-rempah lokal yang sangat umum dibudidayakan di Indonesia. Tentunya, jahe 

telah dikenal secara luas oleh setiap masyarakat Indonesia. Pembudidayaan jahe juga 

telah secara luas dilakukan di beberapa kawasan di Indonesia, salah satunya yakni pada 

perkebunan tanaman tumpang sari dan tanaman sela dalam program Pengelolaan Hutan 

Berbasis Masyarakat. Sebagai salah satu rempah-rempah yang banyak dimanfaatkan 

oleh masyarakat di Indonesia, telah dilakukan sejumlah studi untuk mengetahuikhasiat 

jahe dan komponen aktif yang berkontribusi serta mekanisme kerjanya. 

Pada dasarnya, terdapat senyawa baik senyawa volatil maupun non-volatil yang 

sangat berkontribusi dalam aktivitas biologis jahe. Komponen volatil adalah minyak 

atsiri yang berperan untuk mengeluarkan aroma khas jahe dan didominasi oleh 

komponen monoterpen dan seskuiterpen. Komponen monoterpene sendiri didominasi 

oleh ar-curcumene dan myrcene. Terdapat seskuiterpen dalam jumlah besar dengan 

komponen utama zingiberene dan β-phellandrene. Sementara itu, komponen non-volatil 

pada jahe yang menentukan cita rasa pedas khas jahe (pungent), yang didominasi oleh 

gingerol dan shogaol. 

Aktivitas biologis atau khasiat jahe, seperti antikolesterol, antipembekuan darah 

(antithrombotic/antiplatelet), antiinflammatori (anti-peradangan) serta vasodilator 

(pelebar pembuluh darah) sering dimanfaatkan untuk menurunkan tekanan darah serta 

mengurangi beban kerja jantung. Selain itu, jahe juga memiliki khasiat lain sebagai 

antidiabetes, antikanker, analgesik (anti nyeri), antipiretik (penurun panas), antioksidan, 

antibakteri, anti-radiasi, anti-alergi, imunomodulator dan antivirus. Menurut penelitian 

yang dilakukan untuk membuktikan khasiat antivirus jahe dengan percobaan pemberian 

jahe (300 µg/ml) pada sel saluran pernafasan manusia, jahe segar dapat menurunkan 

infeksi human respiratory syncytial virus (HRSV) sebesar 70% (pada sel bagian atas 

dan bawah), sedangkan jahe kering hanya dapat menekan infeksi sebesar 20% (hanya 

pada sel bagian atas). Gingerol merupakan bahan utama yang berperan sebagai 

antivirus. Studi lain membuktikan bahwa ekstrak-air jahe memiliki khasiat sebagai 

antiinflamasi dan antivirus newcastle disease (NDV). 
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2.4 Kedelai 

Kedelai atau kacang kedelai (Glycine max) merupakan salah satu jenis kacang- 

kacangan yang berasal dari Asia timur serta berperan besar dalam industri pangan Asia 

dalam waktu yang lama. Kacang kedelai terkenal akan manfaatnya sebagai sumber 

protein nabati yang berkualitas tinggi karena mengandung semua jenis asam amino 

esensial yang diperlukan oleh tubuh. Menurut Santoso (2009) mutu protein dalam susu 

kedelai dengan mutu protein pada susu sapi. Selain itu, dilihat dari kandungan gizinya, 

setiap 100 gram kedelai mengandung 17 gram protein yang baik untuk membangun otot 

tubuh. Protein kedelai sendiri memiliki fungsi fisiologis untuk menurunkan kolesterol 

serum, lemak tubuh dan memperbaiki serum insulin. Dengan kata lain, mengonsumsi 

makanan yang mengandung kedelai dapat menurunkan risiko penyakit diabetes melitus 

 
2.5 Pewarna alami 

2.5.1 Kunyit 

Kunyit (Curcuma domestica Val) merupakan herba (tanaman) tahunan yang 

sebagian besar tumbuh dan tersebar di area tropis. Kunyit bertumbuh dan berkembang 

dengan baik pada area dengan kelembaban yang cukup dan juga cenderung panas. 

Indonesia mempunyai potensi besar sebagai negara unggul dalam perdagangan kunyit. 

Selain itu, kunyit juga terkenal sebagai bahan jamu tradisional di kalangan masyarakat 

Jawa. 

Kunyit (Curcuma domestica Val) merupakan tanaman obat yang memiliki 

kandungan bahan aktif utama yaitu kurkumin sebesar 35%. Kunyit termasuk ke dalam 

10 jenis tanaman obat tradisional yang paling sering digunakan oleh berbagai suku di 

Indonesia. Biasanya kunyit digunakan sebagai bahan pelengkap yang dicampurkan 

dengan berbagai ramuan obat tradisional, minuman kesehatan, bumbu dapur, dan masih 

banyak lagi. 

Senyawa utama rimpang kunyit adalah kurkuminoid, suatu golongan flavonoid 

yang memiliki tiga senyawa turunan yaitu kurkumin, bisdesmetoksikurkumin dan 

desmetoksikurkumin. Kunyit sudah banyak diteliti baik secara in vitro maupun in vivo 

pada tahap pra klinis serta riset klinis dan terbukti memiliki banyak manfaat terhadap 

kesehatan. Tidak kurang dari 3000 uji praklinis telah dilakukan terhadap kurkumin. 

Manfaat kunyit secara umum bagi kesehatan antara lain sebagai antioksidan, 

antiinflamasi, antitumor, antimikroba, pencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah 

dan kolesterol, serta sebagai pembersih darah. Hasil uji klinis kurkumin dapat 
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meningkatkan sistem imunitas tubuh yaitu berperan sebagai imunomodulator. 

Kurkumin bersama beberapa bahan aktif sudah diteliti berpotensi sebagai kandidat 

antivirus SARS-CoV-2. Kurkumin mampu berikatan dengan reseptor protein SARS- 

CoV 2, melalui ikatan dengan domain protease (6Lu7) dan spike glikoprotein. Ikatan ini 

berpotensi untuk menghambat aktivitas Covid-19. Hasil penelitian lain di Indiajuga 

menyimpulkan bahwa kurkumin dan katekin keduanya memiliki ikatan atau afinitas 

yang kuat dengan S-protein dan ACE 2. ACE 2 merupakan reseptor/pintu masuk virus. 

Hal itu menunjukkan bahwa kurkumin dapat memblokir reseptor sel inang untuk 

masuknya virus sehingga infeksi virus dapat dicegah. Selain itu kedua polifenol tersebut 

(kurkumin dan katekin) merupakan imunostimulan yang kuat. Kurkumin diketahui 

menghambat pelepasan senyawa tubuh penyebab peradangan atau sitokin pro-inflamasi 

seperti interleukin-1, interleukin-6 dan tumor necrosis factor-α. Pelepasan sitokin dalam 

jumlah banyak (badai sitokin) dapat menumpuk pada organ paru-paru kemudian 

menimbulkan sesak. Dengan terhambatnya pengeluaran sitokin, maka tidak akan terjadi 

badai sitokin. Mekanisme ini menjelaskan peran kurkumin dalam mencegah terjadinya 

badai sitokin pada infeksi virus. Kurkumin juga memiliki efek menghambat proses 

pertumbuhan virus, baik secara langsung dengan cara merusak fisik virus maupun 

melalui penekanan jalur pensinyalan seluler yang penting dalam proses replikasi virus 

 
2.5.2 Buah naga 

Menurut catatan sejarah, buah naga sudah ada di Indonesia sejak tahun 1977. Di 

masa itu, masyarakat Indonesia belum mencoba untuk membudidayakannya sendiri, 

namun masih mengandalkan hasil impor dari Thailand. Kemudian Indonesia mulai 

mencoba membudidayakan untuk pertama kalinya di tahun 2000. Hasil dari penelitian 

pembudidayaan yang dilakukan pada tahun tersebut, karakteristik tanaman ini cocok 

ditanam di lahan yang kritis air (kering ataupun jenis tanah gambut). Hal ini dikarenakan 

dengan adanya pengaruh curah hujan tinggi akan membuat kerusakan dan pembusukan. 

Buah ini memiliki senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, misalnya 

polifenol, flavonoid dan vitamin C. Antioksidan kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus) dengan IC50 sebesar 0,30 ± 0,01 mg / mL. Buah naga dilaporkan 

mengandung senyawa terpenoid, oligosakarida dan polifenol yang dapat meningkatkan 

sistem imun. Menurut penelitian dalam The Journal of Nutrition tahun 2004, buah naga 

mengandung vitamin C dan karoten yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, 

serta mencegah infeksi dengan melindungi sel darah putih dari kerusakan. 
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2.5.3 Daun pandan 
 

Daun pandan di Indonesia secara umum digunakan dalam pembuatan kue 

ataupun jenis makanan lain contohnya kolak dan bubur kacang hijau. Ketika menanak 

nasi, daun pandan juga biasa diletakkan di sela-sela nasi dengan tujuan agar nasi menjadi 

beraroma harum. Daun pandan umumnya dominan digunakan terutama dalam membuat 

kue-kue tradisional Indonesia. Aroma yang dihasilkan oleh daun pandan tak hanya dapat 

menambah cita rasa minuman atau makanan tetapi juga dapat memberikan efek 

relaksasi. Tak heran jika kemudian daun pandan juga kerap dimanfaatkan sebagai bahan 

sauna tradisional.Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh US National Library of 

Medicine National Institutes of Health menyebut bahwa kandungan ekstrak daun 

pandan yang memiliki efek efek antibiotik, antiproliferative, dan apoptotic berpotensi 

untuk digunakan dalam terapi antikanker. Menurut sebuah penelitian di Thailand, yang 

diterbitkan di Pharmacognosy pada tahun 2015, manfaat daun pandan dapat membantu 

menurunkan kadar gula dalam darah. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya glukosa 

plasma dalam tubuh relawan penelitian secara drastis selama periode 

penelitian.Sementara itu, menurut seorang ahli tanaman herbal, Valentina Indrajati 

mengatakan, "Ada hubungan antara antioksidan dan tekanan darah tinggi, antioksidan 

berperan dalam menurunkan kolesterol dan asam lemak jenuh penyebab hipertensi”, 

ungkapnya. Daun pandan mampu memperlancar peredaran darah, melarutkan asam urat 

dan asam lemak jenuh serta sebagai antioksidan. Pernyataan serupa juga dibuktikan 

dengan penelitian oleh Wang Hui dan rekan dari Chinese Academy of Tropical 

Agricultural Sciences menyebutkan bahwa daun pandan merupakan sumber antioksidan 

alami. 

 

 

2.6 Pemanis Alami 

2.6.1 Gula Aren 
 

Gula aren adalah pemanis alami serta tradisional yang dibuat dari nira yang 

berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Gula aren sering dikenal dengan segala 

jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari 

keluarga palma, seperti kelapa, aren, dan siwalan. Kandungan gizi yang terdapat pada 

gula khusunya zat makro dan mikronutrien lebih banyak daripada gula putih. Gula aren 

mengandung Mikronutrien seperti; Garam mineral, Thiamine (vitamin B1) Riboflavin 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kue
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolak
https://id.wikipedia.org/wiki/Bubur_kacang_hijau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kue
https://id.wikipedia.org/wiki/Kue


10 
 

(vitamin B2) Nicotinic Acid (vitamin B3) Pyridoksin (vitamin B6) Cyanocobalamin 

(vitamin B12) Ascorbic Acid (Vitamin C). Khasiat yang dimiliki oleh gula aren antara 

lain: meningkatkan kekebalan tubuh, karena pada gula aren terdapat kandungan 

antioksidan. Penelitian Sri Winarni dari Universitas Diponegoro yang berjudul Nira 

acidity and antioxidant activity of Palm sugar in Sumowono Village menjelaskan, gula 

aren adalah salah satu sumber antioksidan alami yang paling tinggi dibandingkan gula 

jenis lain ; mengatur kadar gula darah , karena gula aren dapat menjadi solusi alternatif 

bagi penderita diabetes sebagai pengganti pemanis buatan untuk dikonsumsi. Menurut 

penelitian dari Imperial College London yang berjudul A Randomised Crossover Trial: 

The Effect of Inulin on Glucose Homeostasis in Subtypes of Prediabetes, gula aren 

mengandung bakteri probiotik yaitu inulin. Kandungan inulin dalam gula aren dapat 

membantu penderita diabetes tipe 2 untuk mengontrol gula darah karena kandungan 

Inulin dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan memiliki efek metabolisme untuk 

menurunkan risiko terkena diabetes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Alat dan Bahan 

 
Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

 
3.1.1 Alat: 

 
1. Sendok kayu 

2. Panci 

3. Wadah 

4. Blender 

5. Gelas ukur 

6. Botol plastik steril (3 buah ) 

7. Pisau 

8. Saringan 

9. Talenan 

10. Timbangan 

3.1.2 Bahan: 

 
1. 1 liter susu kedelai 

2. 1 cup Yogurt plain komersil 

3. Air mineral (150 ml) 

4. Jahe (50 gr) 

5. Susu bubuk ( 6 sdm atau 100 gr) 

6. Gula aren (1 sdm ) 

7. Pewarna alami 

● Buah naga 

● Kunyit 

● Daun pandan 
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3.2 Prosedur kerja 

 
Prosedur kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

 
1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 

2. Mulailah proses ekstrak jahe dengan menggunakan 50 gr jahe dan 25 mL air. Kupas 

jahe dan cuci bersih dengan air mengalir kemudian potong kecil-kecil. Kemudian 

blender jahe yang sudah dipotong dengan 40 mL air. Setelah diblender, saring air jahe 

hingga hanya menyisakan jahe yang sudah halus dengan sedikit air di dalamnya. Lalu 

simpanlah ekstrak jahe pada suhu ruang (±25°C) untuk digunakan dalam proses 

selanjutnya. 

3. Kemudian, siapkan pewarna alami yang akan digunakan untuk mempercantik tampilan 

produk. 

 Pewarna alami daun pandan (hijau) 

Siapkan daun pandan sebanyak lima buah dan cuci dengan air mengalir sampai 

bersih. Kemudian potong daun tersebut menjadi bagian-bagian kecil 

menggunakan pisau. Lalu campurkan daun pandan dengan air sebanyak 20 mL 

dan haluskan menggunakan blender. Setelah itu saringlah daun pandan yang 

telah dihaluskan dan masukkan ke dalam wadah yang telah disiapkan (A1). 

 Pewarna alami kunyit (kuning) 

Siapkan seperempat bagian buah naga dan potonglah menjadi bagian-bagian 

kecil. Haluskan buah naga menggunakan blender dan saringlah supaya terpisah 

dari biji yang tertinggal. Kemudian masukkan ke dalam wadah (B1) yang telah 

disiapkan. 

 Pewarna alami buah naga (ungu) 

Siapkan sepertiga bagian kunyit yang telah dicuci dan dikupas. Campurkan 

kunyit dengan 20 mL air dan haluskan dengan blender. Kemudian saring air 

kunyit hingga tidak ada ampas yang tertinggal. Masukkan air kunyit ke dalam 

wadah yang telah disiapkan (C1). 

4. Untuk proses selanjutnya, tuangkan 1 L susu kedelai ke dalam panci dan pastikan susu 

kedelai berada dalam keadaan yang tidak terlalu panas maupun tidak terlalu dingin. 

Setelah itu, campurkan susu dengan ekstrak jahe yang telah dibuat sebelumnya. 

5. Panaskan panci yang berisi susu di atas kompor dengan menggunakan api kecil (hingga 

± 80°C), lalu tunggu hingga terdapat bintik-bintik pada susu (dengan kisaran waktu 

sekitar 5-10 menit ). 
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6. Matikan kompor lalu saring susu kedelai yang sudah ditambah dengan ekstrak jahe serta 

tuangkan 100 gr (6 sdm) susu bubuk dan 1 sdm gula aren ke dalamnya. Kemudian 

tunggu dan diamkan hingga suhunya dalam keadaan temperatur yang tidak panas namun 

juga tidak dingin (suam-suam kuku) atau sekitar ± 40°C. 

7. Setelah itu, tuangkan 1 cup yogurt plain ke dalam susu lalu homogenkan. 

8. Lapisi bagian atas panci dengan kain kemudian tutuplah dengan rapat dan pastikan susu 

berada pada suhu ruang (±25°C) ketika proses fermentasi berlangsung. Tunggulah 

hingga kurang lebih 10 jam. 

9. Setelah yogurt sudah jadi, bagi yogurt menjadi tiga bagian 

● Pada wadah pertama, campurkan yogurt dengan pewarna alami kunyit. 

● Pada wadah kedua, campurkan yogurt dengan pewarna alami buah naga. 

● Pada wadah ketiga, campurkan yogurt dengan pewarna alami daun pandan. 

10. Yogurt siap disajikan. 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 
 

 

Tabel 1.1 Hasil pengamatan 

 

Hasil Keterangan 

Warna Pekat 

Aroma Khas asam 

Rasa Asam dan rasa jahe 

Kekentalan Kental 

Daya tahan 1-4 minggu ( pada suhu 4°C sampai dengan -18 °C) 

 

4.2 Pembahasan 

Pada penelitian ini, peneliti membagi proses pengolahan produk RAINER SOYGURT 

menjadi beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Ekstrak Jahe 

 
Peneliti menggunakan ekstrak jahe sebagai kandungan rempah-rempah yang digunakan 

dalam yoghurt. Dalam proses pengekstrakan jahe tersebut, jahe dihaluskan dan 

ditambahkan air dengan perbandingan 2 : 1 (bahan: pelarut). Ekstrak ini nantinya akan 

digunakan bersamaan dengan proses pasteurisasi susu kedelai. 

2. Pembuatan pewarna alami 

 
Dalam proses pembuatan pewarna alami pada yoghurt, peneliti memanfaatkan beberapa 

bahan yang berasal dari alam, antara lain daun pandan, kunyit, dan buah naga. Ketiga 

bahan tersebut nantinya akan dicampurkan dengan air dan dihaluskan menggunakan 

blender, serta disaring agar mendapat komposisi warna yang sesuai. 
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3. Pasteurisasi susu kedelai dan penambahan ekstrak jahe 

 
Pada tahap ini, susu kedelai akan mengalami proses pasteurisasi dengan cara dipanaskan 

sampai muncul bintik-bintik di permukaan susu. Bersamaan dengan tahap pasteurisasi 

ini, ekstrak jahe dicampurkan dengan susu agar memberikan rasa khas jahe yang lebih 

kuat. 

4. Penambahan gula aren dan susu bubuk 

 
Pada tahap ini, susu yang telah dipasteurisasi akan ditambahkan dengan susu bubuk 

yang mengandung protein hewani. Menurut para ahli, susu bubuk berperan sebagai 

energi tambahan bagi bakteri untuk mengubah laktosa minim karbohidrat yang 

terkandung dalam susu kedelai menjadi asam laktosa. Hal ini dapat terjadi karena jenis 

dari karbohidrat yang terdapat dalam susu kedelai berbeda dengan karbohidrat dalam 

susu sapi. Karbohidrat pada susu kedelai terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat 

digunakan sebagai sumber energi maupun sumber karbon bagi kultur starter atau bibit 

yogurt. Oleh karena itu, susu bubuk diperlukan sebagai bahan pendukung agar bakteri 

dapat bekerja dengan maksimal dalam proses fermentasi. Selain itu, untuk menambah 

cita rasa, peneliti juga menambahkan sedikit gula aren ke dalam produk. 

5. Penambahan yogurt plain 

 
Peran dari yogurt plain sangatlah dibutuhkan untuk memulai proses fermentasi pada 

susu kedelai. Bakteri yang terkandung dalam yogurt plain dan berperan dalam proses 

ini adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. 

6. Tahap inkubasi 

 
Tahap inkubasi dilakukan pada kisaran suhu 37°C-40°C dengan durasi waktu ±10 jam. 

Suhu tersebut merupakan suhu optimum dalam proses fermentasi karena bakteri yang 

berperan dalam fermentasi sendiri, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus 

thermophilus, memiliki suhu optimum sekitar 37°C-40°C untuk tetap hidup. Oleh 

karena itu, pengendalian suhu sangatlah diperlukan agar mikroorganisme dapat hidup 

dan melaksanakan perannya dengan baik. Selama proses inkubasi ini susu kedelai akan 

mengalami koagulasi sehingga membentuk tekstur khas yogurt yang kental. 

7. Tahap pewarnaan 

 
Pewarna alami yang telah disiapkan sebelumnya akan digunakan untuk mewarnai 

produk akhir. Tujuan dari pewarnaan ini adalah untuk membuat tampilan akhir yang 



16 
 

unik sehingga dapat menarik perhatian dan ketertarikan masyarakat luas, terutama 

kalangan muda, agar distribusi produk yang mengandung rempah-rempah berkhasiat ini 

dapat meluas sehingga tujuan utama dari penelitian ini yaitu membuat produk yang 

memiliki dampak baik bagi kesehatan di era pandemi dengan menggunakan rempah- 

rempah lokal dapat tercapai. 

Dalam pembuatan “RAINER SOYGURT” ini, kami memanfaatkan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang terkandung di dalam 

yoghurt plain. Pada dasarnya, kedua bakteri tersebut memiliki peranan yang berbeda 

tetapi juga saling melengkapi satu sama lain. Bakteri Lactobacillus bulgaricus lebih 

berperan dalam pembentukan aroma pada “RAINER SOYGURT” sehingga 

menimbulkan aroma yang khas, sedangkan bakteri Streptococcus thermophilus 

berperan dalam pembentukan cita rasa yang asam dan tekstur yang kental. Kedua bakteri 

tersebut bersama-sama akan menguraikan laktosa dalam susu menjadi asam laktat. 

Asam laktat tersebut akan berperan dalam peningkatan keasaman susu yang 

menyebabkan kandungan protein berupa kasein menjadi tidak stabil dan membentuk 

karakteristik tekstur yoghurt berupa gumpalan gel yang agak kental. Pembentukan asam 

laktat tersebut juga menimbulkan cita rasa khas asam pada yoghurt. Sementara itu, 

aroma khas asam pada yoghurt disebabkan oleh kandungan seperti asam laktat dan 

senyawa asetaldehid, diasetil, asam asetat yang dihasilkan selama proses fermentasi oleh 

bakteri Lactobacillus bulgaricus. Dari hasil penelitian didapat bahwa daya tahan produk 

bisa sampai 1 minggu, hal itu dikarenakan bakteri Lactobacillus juga menghasilkan 

substansi-substansi yang bersifat menghambat terhadap pertumbuhan mikroba yang 

tidak sesuai.. Lactobacillus menghasilkan hidrogen peroksida (H2O2) dan senyawa 

penghambat (bulgarikan). Produk menjadi lebih awet karena bakteri yang tidak 

diinginkan terhambat pertumbuhannya oleh Lactobacillus. Kondisi susu yang memiliki 

pH netral dan kaya oksigen menyebabkan Streptococcus thermophilus akan lebih cepat 

tumbuh. Oksigen yang terkandung dalam susu akan digunakan untuk membentuk 

senyawa baru berupa asam dan karbon dioksida. Kedua senyawa tersebut menyebabkan 

proses metabolisme pada Lactobacillus bulgaricus dimulai. Kemudian, enzim 

proteolitik pada Lactobacillus bulgaricus akan memecah protein pada susu menjadi 

asam amino serta peptida yang akan membentuk asam format dan karbon dioksida yang 

diperlukan untuk menunjang pertumbuhan Streptococcus thermophilus. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk memiliki berbagai 

macam khasiat yang baik bagi tubuh. Susu kedelai mengandung protein nabati yang 
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berkualitas tinggi karena mengandung semua jenis asam amino esensial yang diperlukan 

oleh tubuh. Selain itu, protein juga dapat menjadi sumber energi bagi tubuh. Selain itu, 

jahe yang berperan sebagai salah satu komponen utama produk ini memiliki khasiat 

sebagai antivirus, antibakteri dan antioksidan. Jahe mengandung senyawa–senyawa 

aktif non-volatil fenol seperti gingerol, shogaol dan zingerone seperti yang bersifat 

antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga meningkatkan 

aktivitas antioksidan pada bahan makanan lain. Saat masa pandemi ini khasiat dari jahe 

sangatlah diperlukan tubuh. Peran jahe sebagai antivirus dapat dilihat dari 

kemampuannya yang dapat membunuh virus flu dan gejala-gejalanya seperti demam 

dan batuk pilek. Selanjutnya, terdapat pengaruh aktivitas dari kandungan senyawa pada 

ekstrak rimpang jahe terhadap pertumbuhan bakteri. Jahe mengandung komponen 

bioaktif yaitu minyak atsiri yang dapat berperan sebagai antibakteri karena mengganggu 

proses pembentukan membran atau dinding sel bakteri sehingga pembentukan dinding 

sel tidak sempurna (Juliantina et al.,2008). Ekstrak jahe juga dapat menghambat 

pertumbuhan koloni bakteri Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Tingkat konsentrasi 

ekstrak jahe yang digunakan berbanding lurus dengan diameter zona hambat bakteri. 

Oleh karena itu, semakin banyak ekstrak jahe yang digunakan maka pertumbuhan dari 

baik koloni bakteri maupun jamur dan mikroorganisme lain akan semakin terhambat 

sehingga akan memperpanjang daya tahan atau keawetan soygurt. Namun, penambahan 

ekstrak jahe pada yoghurt, tidak berpengaruh pada bakteri asam laktat. Menurut Standar 

Nasional Indonesia (SNI), walaupun terjadi penurunan, total bakteri asam laktat pada 

yoghurt yang ditambah ekstrak jahe masih memenuhi syarat jumlah bakteri probiotik 

sehingga masih dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

● Pada dasarnya, sumber daya alam Indonesia, khususnya yang berbasis pangan, 

dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan inovasi dan peluang 

baru pada masa pandemi saat ini. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal 

yang maksimal juga dapat menjadi salah satu solusi dalam memecahkan 

permasalahan baik dalam bidang ekonomi maupun krisis pangan. Salah satu 

caranya adalah dengan membuat inovasi pangan yang bermanfaat bagi kesehatan 

dalam bentuk produk yogurt susu kedelai dengan bahan dasar rempah yaitu 

ekstrak jahe dengan penyajian tiga warna yang unik. 

● Pembuatan yogurt dari susu kedelai memanfaatkan proses bioteknologi berupa 

fermentasi. Mikroorganisme yang diperlukan dalam proses ini adalah 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Proses fermentasi 

dilakukan pada suhu 37°C- 40°C selama kurang lebih 10 jam 

● Pemberian bahan seperti susu kedelai, jahe, bahkan pewarna alami yangberasal 

dari daun pandan, kunyit, dan buah naga, dilakukan setelah memperhitungkan 

khasiat yang ditawarkan. Peneliti mengusahakan agar semua bahan yang 

digunakan memiliki peran langsung dalam menjaga imunitas tubuh pada masa 

pandemi. Khasiat yang ditawarkan dari bahan produk RAINER SOYGURT 

adalah sebagai antioksidan, antibakteri atau antivirus, pemasok protein 

tambahan bagi tubuh, dan masih banyak lagi. Selain itu, peneliti memanfaatkan 

khasiat antivirus jahe untuk memperpanjang keawetan produk. 

 
5.2 Saran 

● Sebelum melakukan penelitian, ada baiknya melakukan riset terlebih dahulu dari 

sumber-sumber tepercaya seperti jurnal, laporan penelitian, skripsi, dan sumber- 

sumber lainnya yang sudah terjammin keaslian dan kevalidan datanya. Riset ini 

dilakukan agar penelitian tidak melenceng dari fakta yang ada serta nantinya 

dapat memperluas cakupan pembahasan. 
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● Dikarenakan penelitian dilaksanakan pada saat berlangsungnya pandemi 

COVID-19, penelitian ini belum dapat berjalan secara maksimal karena masih 

banyak hal dan poin penting yang seharusnya dapat diulas lebih mendalam 

namun tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana. 

Jika penelitian mendatang dilakukan setelah masa pandemi ini selesai, 

manfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada agar data dan hasil penelitian 

dapat menjadi lebih lengkap. 

● Dalam proses pembuatan produk, selalu perhatikan dengan detail alat dan bahan 

yang digunakan. Contoh detail yang dimaksud adalah tanggal kadaluarsa yogurt 

plain, kesterilan alat dan bahan, dan lain-lain. Kemudian perhatikan juga faktor 

luar seperti kondisi lingkungan sekitar saat proses pembuatan produk berjalan. 

Usahakan agar produk tidak terpapar oksigen terlalu lama karena dapat 

menganggu berjalannya proses fermentasi dan mempercepat kerusakan produk. 

● Lakukan penelitian lebih lanjut seperti uji laboratorium untuk mengetahui secara 

spesifik senyawa yang memiliki khasiat yang telah disebutkan sebelumnya 



20 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 
https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/07/Buku-Saku_Bahan-Pangan- 

Potensial-untuk-Anti-Virus-dan-Imun-Booster.pdf , diunggah Juni 2020 dan diunduh 10 

Oktober 2021, pukul 20.29 WIB) 

 
https://www.orami.co.id/magazine/manfaat-daun-pandan/, diunggah 22 Mei 2021 dan diunduh 

13 Oktober 2021 , pukul 21.32 WIB 

 
https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/07/Buku-Saku_Bahan-Pangan- 

Potensial-untuk-Anti-Virus-dan-Imun-Booster.pdf, diunggah pada Juni 2020 dan diunduh 

pada 13 Oktober 2021, pukul 20.48 WIB 

 
https://kumparan.com/kumparanfood/6-manfaat-buah-naga-yang-perkuat-sistem-imun-hingga- 

menurunkan-berat-badan-1t79ht5XZnr, diunggah pada 30 Maret 2020 dan diunduh pada 

13 Oktober 2021, pukul 21.44 

 
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/21903_3322182003_7_Desa%20Keji219030047_201912 

09_171509.pdf , diunggah (t.t). dan diunduh pada 15 Oktober 2021 , pukul 10.02 WIB 

 

Peran Lactobacillus Bulgaricus Dan Streptococcus Thermophillus Dalam Pembuatan Yoghurt 

Canglo Dengan Penambahan Stroberi (Fragaria X Ananassa)-Neliti, diunggah (t.t). dan 

diunduh 15 Oktober 2021, pukul 10.43WIB 

 
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/download/9112/8686#:~:text=Menurut%2 

0, diunggah (t.t) dan diunduh 22 Oktober 2021, pukul 22.17 WIB. 

 

https://pemkomedan.go.id/artikel-11221-manfaat-gula-aren-(gula-merah)-untuk- 

kesehatan.html, diungah 11 Juni 2013 dan diunduh 22 Oktober 2021, pukul 23.01 WIB 

 

https://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/viewFile/548/402, diunggah Juli 2017 dan diunduh 22 

Oktober 2021, pukul 23.08 WIB 

https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/07/Buku-Saku_Bahan-Pangan-Potensial-untuk-Anti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-Virus-dan-Imun-Booster.pdf
https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/07/Buku-Saku_Bahan-Pangan-Potensial-untuk-Anti%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-Virus-dan-Imun-Booster.pdf
https://www.orami.co.id/magazine/manfaat-daun-pandan/
https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/07/Buku-Saku_Bahan-Pangan-Potensial-untuk-Anti-Virus-dan-Imun-Booster.pdf
https://www.agropustaka.id/wp-content/uploads/2020/07/Buku-Saku_Bahan-Pangan-Potensial-untuk-Anti-Virus-dan-Imun-Booster.pdf
https://kumparan.com/kumparanfood/6-manfaat-buah-naga-yang-perkuat-sistem-imun-hingga-menurunkan-berat-badan-1t79ht5XZnr
https://kumparan.com/kumparanfood/6-manfaat-buah-naga-yang-perkuat-sistem-imun-hingga-menurunkan-berat-badan-1t79ht5XZnr
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/21903_3322182003_7_Desa%20Keji219030047_20191209_171509.pdf
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/21903_3322182003_7_Desa%20Keji219030047_20191209_171509.pdf
https://www.neliti.com/id/publications/172582/peran-lactobacillus-bulgaricus-dan-streptococcus-thermophillus-dalam-pembuatan-y
https://www.neliti.com/id/publications/172582/peran-lactobacillus-bulgaricus-dan-streptococcus-thermophillus-dalam-pembuatan-y
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/download/9112/8686#%3A~%3Atext%3DMenurut%20
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/cocos/article/download/9112/8686#%3A~%3Atext%3DMenurut%20
https://pemkomedan.go.id/artikel-11221-manfaat-gula-aren-(gula-merah)-untuk-kesehatan.html
https://pemkomedan.go.id/artikel-11221-manfaat-gula-aren-(gula-merah)-untuk-kesehatan.html
https://jpa.ub.ac.id/index.php/jpa/article/viewFile/548/402


21 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus, diunggah 13 Juli 

2021 dan di unduh 24 Oktober, pukul 12.06 WIB 

 
https://www.nature.com/articles/srep22704, diunggah (t.t) dan diunduh 24 Oktober 2021, pukul 

12.49 WIB 

 
 

https://genome.jgi.doe.gov/portal/lacde/lacde.home.html, diunggah 21 Oktober 2020 dan 

diunduh 24 Oktober 2021,pukul 12.55 WIB 

 
http://etheses.uin-malang.ac.id/401/6/10620073%20Bab%202.pdf, diunggah 10 Juni 2007 dan 

diunduh 24 Oktober 2021 , pukul 13.06 WIB 

 
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/21903_3322182003_7_Desa%20Keji219030047_201912 

09_171509.pdf , diunggah November 2019 dan diunduh 24 Oktober 2021, pukul 13. WIB 

 

http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/68801/PERAN-BAKTERI-DI-BALIK- 

PEMBUATAN-YOGURT/, diunggah 15 Mei 2019 dan diunduh 24 Oktober 2021 ,pukul 

14.23 WIB 

 
 

https://www.foodunfolded.com/article/the-chemistry-behind-the-fermentation-of-yogurt, 

diunggah 8 Juli 2020 dan diunduh 24 Oktober 2021,pukul 14.34 WIB 

 
https://www.researchgate.net/publication/331517977_STUDIES_ON_YOGURT_PRODUCTI 

ON_USING_Lactobacillus_bulgaricus_AND_Streptococcus_thermophilus_ISOLATED 

_FROM_MARKET_YOGURT, diunggah Januari 2016 dan diunduh 24 Oktober 2021, 

pukul 14.42 WIB 

 
https://biologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/E-book-Rempah-Herba-Luchman- 

HAkim-2016.pdf, diunggah 2016 dan diunduh 24 Oktober 2021, pukul 14.55 WIB 

 

http://p2k.unkris.ac.id/id6/3065-2962/Daun-pandan_102673_p2k- 

unkris.html#:~:text=Daun%20pandan%20biasa%20dipakai%20dalam,cukup%20segar% 

20atau%20agak%20kering, diunggah (t.t) dan diunduh 24 Oktober 2021, pukul 15.03 

WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus_delbrueckii_subsp._bulgaricus
https://www.nature.com/articles/srep22704,
https://genome.jgi.doe.gov/portal/lacde/lacde.home.html
http://etheses.uin-malang.ac.id/401/6/10620073%20Bab%202.pdf
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/21903_3322182003_7_Desa%20Keji219030047_20191209_171509.pdf
https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/21903_3322182003_7_Desa%20Keji219030047_20191209_171509.pdf
http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/68801/PERAN-BAKTERI-DI-BALIK-PEMBUATAN-YOGURT/
http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/68801/PERAN-BAKTERI-DI-BALIK-PEMBUATAN-YOGURT/
https://www.foodunfolded.com/article/the-chemistry-behind-the-fermentation-of-yogurt
https://www.researchgate.net/publication/331517977_STUDIES_ON_YOGURT_PRODUCTION_USING_Lactobacillus_bulgaricus_AND_Streptococcus_thermophilus_ISOLATED_FROM_MARKET_YOGURT
https://www.researchgate.net/publication/331517977_STUDIES_ON_YOGURT_PRODUCTION_USING_Lactobacillus_bulgaricus_AND_Streptococcus_thermophilus_ISOLATED_FROM_MARKET_YOGURT
https://www.researchgate.net/publication/331517977_STUDIES_ON_YOGURT_PRODUCTION_USING_Lactobacillus_bulgaricus_AND_Streptococcus_thermophilus_ISOLATED_FROM_MARKET_YOGURT
https://biologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/E-book-Rempah-Herba-Luchman-HAkim-2016.pdf
https://biologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2018/11/E-book-Rempah-Herba-Luchman-HAkim-2016.pdf
http://p2k.unkris.ac.id/id6/3065-2962/Daun-pandan_102673_p2k-unkris.html#%3A~%3Atext%3DDaun%20pandan%20biasa%20dipakai%20dalam%2Ccukup%20segar%20atau%20agak%20kering
http://p2k.unkris.ac.id/id6/3065-2962/Daun-pandan_102673_p2k-unkris.html#%3A~%3Atext%3DDaun%20pandan%20biasa%20dipakai%20dalam%2Ccukup%20segar%20atau%20agak%20kering
http://p2k.unkris.ac.id/id6/3065-2962/Daun-pandan_102673_p2k-unkris.html#%3A~%3Atext%3DDaun%20pandan%20biasa%20dipakai%20dalam%2Ccukup%20segar%20atau%20agak%20kering


22 
 

 

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/07/03/buah-naga-dari-tanaman-hias-hingga- 

pembawa-berkah, diunggah 3 Juli 2019 dan diunduh 24 Oktober 2021, pukul 15.09 WIB 

https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/07/03/buah-naga-dari-tanaman-hias-hingga-pembawa-berkah
https://www.goodnewsfromindonesia.id/2019/07/03/buah-naga-dari-tanaman-hias-hingga-pembawa-berkah


23 
 

LAMPIRAN 

 

 

Gambar 1.1 Alat dan Bahan 

1. Alat 
 

 

2. Bahan 
 

 

 

Gambar 1.2 Proses pembuatan produk 

2.1 Proses ekstrak jahe 
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2.2 Proses pembuatan pewarna alami 

2.2.1 Pewarna alami dari daun pandan 
 

2.2.2 Pewarna alami dari kunyit 
 

2.2.3 Pewarna buah naga 
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2.2.4 Hasil dari 3 pewarna alami yang sudah diolah 
 

2.3 Proses fermentasi susu kedelai 
 

 

2.4 Proses penyaringan yogurt 
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2.5 Proses pewarnaan 
 

 

Gambar 1.3 Hasil/ Produk 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  


