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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Susu merupakan bahan pangan alami yang mempunyai nutrisi sangat 

lengkap dan telah dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat. Susu dapat 

dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar susu baik dari binatang mamalia seperti sapi, 

kambing, unta maupun dari buah dada seorang ibu yang biasa dikenal dengan 

ASI (Air Susu Ibu). Susu merupakan makanan alami dengan komposisi lemak 

dan bahan kering tanpa lemak yang terdiri atas protein, laktosa, mineral, 

enzim, dan berbagai vitamin. 

Diantara jenis susu dari hewan mamalia, susu yang mempunyai 

manfaat lebih tinggi adalah susu kambing. Hasil beberapa penelitian yaitu 

penelitian veteriner Bogor, Balitnak (Badan Penelitian Ternak) Bogor dan  

penelitian United States Department Agriculture (USDA) menyebutkan 

komposisi kandungan susu kambing lebih baik dibandingkan dengan ASI dan 

susu sapi. Dalam penelitian (USDA) perbandingan komposisi kimia yang 

lebih tinggi pada susu kambing  adalah protein dengan jumlah 3,6 g 

dibandingkan dengan susu sapi yang jumlahnya 3,3 g dan ASI yang 

jumlahnya 1 g, fosfor dengan jumlah 111 g dibandingkan dengan susu sapi 

yang jumlahnya 93 g dan ASI yang jumlahnya 14 g , kalsium dengan jumlah 

134 g dibandingkan dengan susu sapi yang jumlahnya 19 g dan ASI yang 

jumlahnya 32 g, kalium dengan jumlah 204 g dibandingkan dengan susu sapi 
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yang jumlahnya 152 g dan ASI yang jumlahnya 51 g, serta niacin dengan 

jumlah 0,28 mg dibandingkan dengan susu sapi yang jumlahnya 0,08 mg dan 

ASI yang jumlahnya 0,18 mg (Sodiq, 2008). 

Manfaat susu kambing sangat banyak salah satunya air susu kambing 

tidak memiliki faktor lactosa intolerance, yaitu kelainan yang disebabkan 

kepekaan alat pencernaan pada susu sapi sehingga yang sensitif terhadap 

laktosa susu sapi dapat mengkonsumsi susu kambing agar tidak terjadi diare. 

Manfaat susu kambing diantaranya adalah susunan protein yang sangat halus 

sehingga aman dikonsumsi bayi karena mudah dicerna, kapasitas buffer yang 

lebih baik sehingga dapat membantu penderita yang mempunyai gangguan 

pencernaan, sebagai terapi penyakit TBC, membantu memulihkan kondisi 

orang yang baru sembuh dari sakit, dan mampu mengontrol kadar kolesterol 

dalam darah (Moeljanto, 2002) 

Susu kambing mempunyai komposisi kimia yang tinggi dan 

mempunyai manfaat yang banyak. Hanya saja pada susu kambing mempunyai 

kandungan vitamin B2 (Riboflavin)  yang relatif rendah. Ini sesuai dengan 

hasil penelitian Balitnak (Badan Penelitian Ternak) Bogor yang menunjukkan 

komposisi kimia susu kambing berupa vitamin B2 (Riboflavin)  yaitu 0,04 mg. 

Dari jumlah vitamin B2 (Riboflavin)  pada susu kambing yang relatif rendah 

peneliti menginginkan agar vitamin B2 (Riboflavin)  pada susu kambing 

meningkat. Oleh karena itu peneliti akan membuat produk olahan  susu 

kambing berupa yoghurt susu kambing yang dapat meningkatkan kandungan 

Riboflavin. Selain itu anggapan banyak orang tentang aroma susu kambing 
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yang berbau prengus atau lebus akan hilang karena dengan produk olahan 

berupa yoghurt akan merubah aroma dan tekstur susu kambing. 

Peneliti yang mengadakan penelitian tentang yoghurt susu kambing 

dengan variasi salah satunya suatu evaluasi yang dilakukan oleh Al-Baarri dan 

T.W. Murti dengan judul “Evaluasi Komposisi Kimia Susu Kambing Segar 

Yang Difortifikasi Bakteri Asam Laktat Dengan Kehadiran Ekstrak Susu 

Kedelai” didalamnya berisi tentang komposisi kimia pada susu kambing yang 

telah dicemari bakteri asam laktat Lactobacillus sp tanpa dan dengan 

penambahan susu kedelai. 

Kandungan vitamin B2 (Riboflavin) diharapkan lebih meningkat lagi 

dengan menambahkan variasi pada yoghurt susu kambing berupa penambahan 

ekstrak buah markisa. Riboflavin di dalam buah markisa mempunyai 

kandungan yang cukup tinggi mencapai 0,130 % mg. Selain untuk menambah 

vitamin B2 (Riboflavin) buah markisa juga akan menambah cita rasa segar 

pada yoghurt tersebut. Menurut Kinong (2010) markisa dapat dikonsumsi 

dalam keadaan segar selain itu juga bisa diolah menjadi sari buah. Sari buah 

markisa memiliki aroma yang keras dan khas dengan rasa yang asam. Dengan 

demikian peneliti ingin melakukan penelitian tentang variasi pada yoghurt 

susu kambing agar lebih diminati dan mempunyai kandungan vitamin B2 

(Riboflavin)  yang tinggi dengan menambahkan buah markisa.  

Oleh karena itu penulis mengangkat judul : “Uji Vitamin B2 

(Riboflavin) pada Yoghurt Susu Kambing (Capra hircus) dengan Penambahan 

Ekstrak Buah Markisa (Passiflora edulis var. flavicarpa)”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas, maka pembatasan masalah yang dapat dikemukakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Susu kambing dibatasi pada kambing perah dari jenis Kambing Etawa  

2. Variasi penambahan ekstrak buah terbatas hanya untuk ekstrak buah 

markisa kuning (Passiflora edulis var. flavicarpa) 

3. Uji kuantitatif yang dilakukan pada yoghurt adalah kadar vitamin B2 

(Riboflavin)   

 

C. Perumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

bagaimana pengaruh kadar vitamin B2 (Riboflavin) setelah penambahan 

ekstrak buah markisa kuning (Passiflora edulis var. flavicarpa) pada yoghurt 

susu kambing? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  mengkaji pengaruh kadar vitamin B2 (Riboflavin) 

setelah penambahan ekstrak buah markisa kunig (Passiflora edulis var. 

flavicarpa) pada yoghurt susu kambing. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum penelitian ini untuk sosialisasi ke masyarakat bahwa 

susu kambing yang kaya akan manfaat itu sangat dianjurkan untuk 

dikonsumsi. Dengan adanya variasi olahan yang juga menambah 

kandungan yang ada dalam susu kambing dapat menenggelamkan rasa 

tidak suka sebagian besar masyarakat pada bau prengus susu kambing. 

Secara khusus penelitian ini untuk meningkatkan kandungan 

vitamin B (Riboflavin) yang rendah pada susu kambing. Susu yang dibuat 

yoghurt dapat meningkatkan vitamin B ditambah dengan ekstrak markisa 

yang selain menambah kesegaran juga mengandung vitamin B2 

(Riboflavin). 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat susu kambing 

sehingga meningkatkan minat konsumsi. 

2)  Memberi variasi pengolahan susu kambing agar mempunyai nilai 

tambah dan digemari masyarakat, serta mempunyai masa simpan 

yang lama. 

3)  Hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai sentra usaha kecil 

yang dapat menambah pendapatan masyarakat. 
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4)  Dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan dapat mengatasi 

berbagai penyakit 

b. Bagi Peneliti 

1) Dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana cara membuat 

yoghurt susu kambing dengan variasi penambahan ekstrak buah 

markisa. 

2) Dapat menambah keterampilan peneliti khususnya yang terkait 

dengan penelitian pembuatan yoghurt susu kambing. 

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

d. Bagi calon guru Biologi 

Dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan sebagai 

bekal menjadi calon guru Biologi 

 

 

 

 

 

 

 

  


