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 ABSTRAK 

 
Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. karena kandungan gizinya yang sangat baik untuk kesehatan. Untuk 
meningkatkan kualitas dan memperpanjang umur simpan dari susu segar perlu 
dilakukan pengolahan lebih lanjut antara lain yoghurt. Permasalahan yang dialami 
saat ini adalah belum membudayanya mengkonsumsi olahan susu sapi seperti 
yoghurt karena belum ada tahap pengenalan atau promosi sebelumnya serta 
masyarakat mengkhawatirkan adanya rasa dan bau khas pada yoghurt yang kurang 
sesuai dengan selera masyarakat di Indonesia maka dari itu perlu dilakukan 
pengenalan dan pelatihan pembuatan yoghurt dari susu sapi, diharapkan kegiatan 
ini dapat menciptakan peningkatan konsumsi susu sapi yang telah berupa yoghurt 
terutama di kota Surabaya. Kesimpulan yang diperoleh dari pelatihan tersebut 
adalah: Pengetahuan dan pemahaman masyarakat di Kecamatan Mulyorejo, 
Surabaya dalam merancang dan membuat produk olahan susu menjadi meningkat, 
Keterampilan masyarakat di Kecamatan Mulyorejo dalam pembuatan sediaan 
yoghurt meningkat terutama dalam teknik pembuatan starternya. 
 
Kata kunci: Yoghurt, Susu, Sapi Perah, Mulyorejo 
 
 
Pendahuluan 

Susu merupakan bahan 

pangan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Hal ini sudah 

diketahui pula oleh masyarakat yang 

hidup sebelum tahun masehi dikenal, 

bahwasanya susu dapat mendorong 

pertumbuhan manusia dengan sangat 

baik sejak bayi sampai dewasa. 

Dengan perkembangan teknologi 

yang semakin maju, permintaan susu 

yang diimbangi dengan adanya usaha 

untukmengolah susu segar menjadi 

berbagai bentuk olahan meningkat 

pula. 

 

 Konsumsi susu per kapita di 

negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia terus-menerus meningkat 

dari tahun ke tahun. Selama periode 

tahun 1978 - 1982, konsumsi susu rata-

rata per kapita di Indonesia 

mengalami peningkatan dengan rata-

rata 3.5% per tahun. Sedangkan dalam 

periode tahun 1983 - 1987, konsumsi 
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susu rata-rata per kapita meningkat 

1.3% per tahun. Peningkatan 

konsumsi tersebut berakibat terhadap 

permintaan susu yang semakin besar 

dari tahun ke tahun (Siregar, 1990). 

 

 Peningkatan produksi susu 

harus diimbangi dengan 

pengamanannya untuk 

mempertahankan keadaan susu dari 

pengaruh fisis, khemis dan 

mikrobiologis yang tidak dikehendaki 

dengan cara pengawetan, karena susu 

juga merupakan media yang baik bagi 

pertumbuhan mikroorganisme. 

Teknologi pangan yang semakin 

berkembang memungkinkan cara 

pengawetan susu untuk memperoleh 

daya tahan yang lama dan 

penganekaragaman produk tanpa 

mengurangi kandungan gizi, bahkan 

menambah kadar gizi dan citarasanya 

antara lain melalui proses fermentasi 

susu menjadi produk yang dinamakan 

yoghurt.  

 

Kandungan gizi yoghurt lebih 

tinggi dari susu biasa, ini  disebabkan 

kadar komponen-komponen susu 

yang kompleks dipecah menjadi 

senyawa yang lebih sederhana oleh 

mikroba starter sehingga lebih mudah 

dicerna (Porter, 1975). 

 

Robinson (2002) 

mengemukakan beberapa tujuan 

kesehatan yang telah dibuktikan 

melalui konsumsi susu fermentasi, 

termasuk yoghurt, yaitu memacu 

pertumbuhan karena meningkatkan 

pencernaan dan penyerapan zat gizi, 

mengurangi atau membunuh bakteri 

jahat dalam saluran pencernaan, 

menormalkan kerja usus besar 

(mengatasi konstipasi dan diare), 

memiliki efek anti kanker, mengatasi 

masalah lactose intolerance, berperan 

dalam detoksifikasi dan mengatasi 

stres, serta mengontrol kadar 

kolesterol dalam darah dan tekanan 

darah.  

 

Permasalahan yang dihadapi 

adalah belum membudayanya 

mengkonsumsi olahan susu sapi 

seperti yoghurt karena belum ada 

tahap pengenalan atau promosi 

sebelumnya. Alasan yang lain, 

masyarakat mengkhawatirkan adanya 

rasa dan bau khas pada yoghurt yang 

kurang sesuai dengan selera 

masyarakat di Indonesia. Untuk itu 

pengenalan dan pelatihan pembuatan 

yoghurt dari susu sapi diharapkan 

dapat menjadi jawaban agar dapat 

tercipta peningkatan konsumsi susu 

sapi yang telah berupa yoghurt 

terutama di kota Surabaya. 

 

 Berdasarkan latar belakang di 

atas maka dilakukan Pengabdian 

Masyarakat berupa Pelatihan 

Pembuatan Yoghurt bagi Masyarakat 

Peternak Sapi Perah di Kecamatan 

Mulyorejo, Surabaya. 
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Metode Pelaksanaan 

 

Metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat ini 

dilakukan dalam tiga tahap meliputi 

I. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan pada 

tahap persiapan ini adalah: (1) 

pembentukan panitia pelaksana 

kegiatan pelatihan; (2) pembuatan 

proposal; (3) survey dan perijinan ke 

tempat pelaksanaan kegiatan 

pelatihan; (4) pembuatan undangan ke 

masyarakat peternak sapi perah, ibu-

ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga) dan UMKM (Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah) di kecamatan 

Mulyorejo Surabaya dengan bantuan 

dari pihak kecamatan.  

 

II. Tahap Pelatihan 

Dalam upaya peningkatan 

ketrampilan dan pengetahuan 

masyarakat di Kecamatan Mulyorejo 

mengenai pembuatan yoghurt, maka 

akan dilakukan penyuluhan, demo 

dan pelatihan pengolahan susu 

menjadi yoghurt. Proses pengolahan 

susu menjadi yoghurt meliputi 5 

tahapan yaitu : 1. pemanasan susu, 2. 

Pendinginan, 3. Pemberian starter, 4. 

Pemeraman dan 5. penyimpanan pada 

suhu rendah (Soewedo, 1983). Susu 

yang akan difermentasi dipanaskan 

terlebih dulu dan pemanasan ini 

sangat bervariasi, baik dalam 

penggunaan susu maupun lama 

pemanasannya. Tapi pada dasarnya 

memiliki tujuan yang sama, yaitu 

untuk menurunkan populasi mikroba 

dalam susu dan memberikan kondisi 

yang baik bagi pertumbuhan biakan 

yoghurt. Pemanasan susu digunakan 

metode pasteurisasi sekitar 85 - 90o C 

selama 10-40 menit (Effendi et al.,  

2009).  

Setelah pemanasan susu 

dilakukan proses pendinginan sampai 

susu mencapai suhu 45oC agar starter 

tidak mati ketika diinokulasikan, 

kemudian susu dengan suhu 45oC itu 

diinokulasikan dengan starter. 

Pencampuran starter dengan susu 

harus merata dan dilakukan secara 

bersih agar tidak tercemar oleh bakteri 

lain. Tahap selanjutnya dalah 

pemeraman, suhu yang baik untuk 

pertumbuhan biakan yoghurt adalah 

sekitar 45oC. Calon yoghurt tersebut 

sebaiknya diinkubasi pada suhu 45oC 

selama 5 jam dalam kondisi anaerob. 

Setelah menjadi yoghurt, dinginkan 

yoghurt sampai suhu 5oC di lemari 

pendingin untuk disimpan dan 

kemudian dikemas. 

 

III.  Tahap Evaluasi 

Tahap akhir pelaksanaan 

adalah pembuatan laporan hasil 

kegiatan pelatihan dan penyerahan 

laporan ke Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat. Untuk 

mengetahui respon peserta terhadap 

kegiatan pengabdian ini, maka akan 

dilakukan evaluasi sebelum dan 

sesudah pelaksanaan kegiatan berupa 
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pre-test dan post-test. Evaluasi 

dilakukan terhadap tingkat 

pemahaman, partisipasi peserta, 

keterampilan serta motivasi untuk 

melanjutkan kegiatan pembuatan 

yoghurt secara mandiri. 

 

Hasil dan Pembahasan 

I. Relevansi Kegiatan bagi 

Masyarakat Kecamatan 

Mulyorejo, Surabaya 

Kegitan pengabdian ini memiliki 

relevansi dengan kebutuhan ibu – 

ibu PKK dan UMKM di kecamatan 

Mulyorejo. Berdasarkan hasil 

survey sebelum pelaksanaan, 

masyarakat masih mengalami 

kesulitan dalam pengolahan 

produk susu dan kurang mengenal 

yoghurt. Karena keterbatasan ilmu 

pengetahuan atau hambatan 

memperoleh informasi yang benar 

sehingga dengan adanya pelatihan 

ini diharapkan masyarakat 

Peternak Sapi Perah, ibu – ibu PKK 

maupun UMKM dapat mengenal, 

memproduksi sendiri dan 

memasarkan yoghurt sebagai salah 

satu produk olahan susu yang 

bergizi. 

 

II. Hasil Pre-Test dan Post Test 

Berdasarkan hasil pre-test dan 

post-test yang dilakukan sebelum dan 

sesudah dilaksanakan pelatihan 

ternyata warga terutama ibu – ibu 

PKK dan UMKM di kecamatan 

Mulyorejo, Surabaya mengalami 

peningkatan pemahaman mengenai 

pembuatan yoghurt. Hal ini 

ditunjukkan pada hasil pre-test yang 

rata – rata mendapat nilai 51,2. Setelah 

diadakan pelatihan post-test yang 

dilakukan mengalami peningkatan 

nilai menjadi rata – rata 67,8. 

 

III. Hasil Pelatihan 

Berdasarkan hasil pre-test, post-

test, wawancara, dan pengamatan 

langsung selama kegiatan 

berlangsung, kegiatan pengabdian 

pada masyarakat ini memberikan 

hasil sebagai berikut:  

a. Meningkatnya pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat 

akan pentingnya gizi dari susu 

dan produk olahannya, yaitu 

yoghurt. 

b. Meningkatnya pengetahuan 

dan pemahaman masyarakat 

dalam merancang dan 

membuat produk olahan susu,   

c. Meningkatnya keterampilan 

masyarakat dalam pembuatan 

sediaan yoghurt, sehingga 

dimungkinkan peserta dapat 

membuat sendiri yoghurt 

dalam skala rumah tangga dan 

kemudian dipasarkan di 

sekitar tempat tinggal.  

 

Kesimpulan dan Saran 

I. Kesimpulan 

Dari kegiatan pengabdian pada 

masyarakat ini dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat di Kecamatan 
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Mulyorejo, Surabaya dalam 

merancang dan membuat produk 

olahan susu menjadi meningkat.  

2. Keterampilan masyarakat di 

Kecamatan Mulyorejo, Surabaya 

dalam pembuatan sediaan yoghurt 

meningkat terutama dalam teknik 

pembuatan starternya.  

 

II. Saran  

Mengingat besarnya manfaat kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini, 

maka selanjutnya perlu:  

1. Mengadakan pelatihan serupa 

pada masyarakat di wilayah 

lainnya. 

2.  Adanya kesinambungan dan 

monitoring program pasca 

kegiatan pengabdian ini 

sehingga masyarakat di 

Kecamatan Mulyorejo, 

Surabaya benar-benar dapat 

mempraktekkan pembuatan 

sediaan yoghurt ini dan bisa 

memasarkan yoghurt 

buatannya sendiri di sekitar 

tempat tinggal. 
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