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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat Indonesia akan 

kebutuhan gizi dan bertambahnya tingkat pendapatan mayarakat, menyebabkan 

permintaan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi meningkat. 

Pemenuhan tingkat gizi tersebut diantaranya berasal dari produk-produk 

peternakan. Sapi perah merupakan salah satu komoditi peternakan yang dapat 

mendukung pemenuhan kebutuhan akan bahan pangan bergizi tinggi. 

Susu secara alami merupakan bahan makanan manusia baik dalam bentuk 

aslinya namun dapat pula dalam bentuk olahan. Susu sapi yang dijadikan bahan 

makanan dapat berasal dari berbagai hewan. Susu sapi memiliki komposisi 

sebagai berikut : lemak 3,9 %, protein 3,4 %, laktosa 4,8 %, abu 0,72 % dan air 

87,1 % ditambah bahan-bahan lain dalam jumlah sedikit seperti asam sitrat, 

enzim-enzim, fosfolipid, vitamin A, B dan C (Muchtadi, 2009). 

Diantara jenis susu dari hewan mamalia, susu sapi memiliki nilai manfaat 

yang tinggi, susu merupakan media tumbuh yang baik untuk mikroorganisme 

sehingga susu mudah rusak (perishable food), maka diperlukan suatu upaya untuk 

mencegah kerusakan yaitu dengan cara pengawetan. Salah satu bentuk 

pengawetan dengan pembuatan yoghurt. 

Yoghurt merupakan bahan makanan yang berasal dari susu berbentuk bubur 

atau es krim yang rasanya agak asam. Yoghurt dapat dibuat dari susu sapi, susu 

kambing, susu kerbau, bahkan susu kuda. Yoghurt juga dapat dibuat dari susu full 
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cream dan susu skim (Legowo et al., 2009). Yoghurt merupakan produk olahan 

susu dari hasil fermentasi dua BAL sebagai starter, yakni Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophillus yang hidup bersimbiosis. Lama 

proses fermentasi akan berakibat pada turunnya pH yoghurt dengan rasa asam 

segar yang khas. Komposisi yoghurt secara umum adalah protein 4-6%, lemak 

0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3%, dan pH 3,8-4,6. Yoghurt bermanfaat 

terutama bagi penderita lactose intolerance karena laktosa dalam yoghurt telah 

diubah menjadi asam laktat dan kandungan enzim laktase yang berasal dari 

bakteri starter masih aktif (Susilorini dan Sawitri, 2007). 

Produksi air kelapa cukup berlimpah di Indonesia yaitu mencapai lebih dari 

1 sampai 900 juta liter per tahun. Namun pemanfaatannya dalam industri pangan 

belum maksimum, sehingga masih banyak air kelapa menjadi limbah industri, 

selain mubazir, buangan air kelapa dapat menimbulkan polusi asam asetat, akibat 

proses fermentasi dari limbah air kelapa tersebut (Warisno, 2004). Air kelapa 

mempunyai potensi yang baik untuk dibuat menjadi minuman fermentasi yaitu 

dengan cara mensubstitusikan air kelapa untuk pengenceraan yoghurt, karena 

sebagian besar kandungannya berupa air. Air kelapa kaya akan nutrisi yaitu gula, 

protein, lemak dan relatif lengkap sehingga sangat baik untuk pertumbuhan 

bakteri penghasil produk pangan. Air kelapa mengandung sejumlah zat gizi, yaitu 

protein 0,2 %, lemak 0,15%, karbohidrat 7,27 %, gula, vitamin, elektrolit dan 

hormon pertumbuhan. Kandungan gula maksimun 5,1% air kelapa. Jenis gula 

yang terkandung adalah sukrosa, glukosa, fruktosa dan sorbitol. Gula-gula inilah 

yang menyebabkan air kelapa muda lebih manis dari air kelapa yang lebih tua 



3 
 

(Warisno, 2004). Disamping itu air kelapa juga mengandung mineral seperti 

kalium dan natrium. Mineral-mineral itu diperlukan dalam poses metabolisme, 

juga dibutuhkan dan pembentukan kofaktor enzim-enzim ekstraseluler oleh 

bakteri pembentuk selulosa. Selain mengandung mineral, air kelapa juga 

mengandung vitamin-vitamin seperti riboflavin, tiamin, biotin. Berdasarkan 

kandungan glukosa yang cukup tinggi dalam air kelapa, memungkinkan dapat 

dimanfaatkan untuk mensubstitusikan air kelapa dalam membuat yoghurt yang 

difermentasikan oleh Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan menguraikan 

laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. 

Sirsak merupakan komoditas hasil pertanian yang banyak ditanam di 

Indonesia. Buah sirsak terdiri dari 67,5% daging buah, 20% kulit buah, 8,5% biji 

buah dan 4% inti buah. Setelah air, kandungan zat gizi dalam sirsak adalah 

karbohidrat 16,3 g, protein 1,0 g, lemak 0,3 dan vitamin yang paling dominan 

pada buah sirsak adalah vitamin C, yaitu sekitar 20 mg per 100 gram daging buah. 

Kandungan vitamin C pada sirsak merupakan antioksidan yang sangat baik 

untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperlambat proses penuaan. 

Kebutuhan vitamin C per orang per hari (yaitu 60 mg) telah dapat dipenuhi hanya 

dengan mengonsumsi 300 gram daging buah sirsak. Rasa asam pada sirsak berasal 

dari asam organic nonvolatile, terutama asam malat, asam sitrat, dan asam 

isositrat (Annaehera, 2010). 

Menurut penelitian Kumalasari, dkk (2011) tentang pengaruh kombinasi 

susu dengan air kelapa terhadap total bakteri asam laktat (BAL), dapat 

disimpulkan bahwa drink yoghurt dengan kombinasi susu dengan air kelapa (0%, 
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5%, 30%, 45% dan 60%) berpengaruh terhadap total BAL, total gula dan 

keasaman. Semakin besar kombinasi susu dengan air kelapa pada drink yoghurt, 

maka semakin menurun total BAL dan keasaman serta meningkatkan total gula 

pada drink yoghurt. 

Menurut hasil penelitian Jannah (2012), dapat disimpulkan bahwa drink 

yoghut dengan kombinasi air kelapa (0%, 15%, 30%, 45% dan 60%) 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kombinasi air kelapa maka semakin rendah 

kadar bahan kering dan kekentalan, tetapi nilai pH yang dihasilkan relatif tetap. 

Kombinasi air kelapa yang optimal ditinjau dari karakteristik yang diharapkan 

yaitu mempunyai bahan kering rendah, kekentalan rendah dan nilai pH yang 

tinggi terdapat pada kombinasi air kelapa 30%. 

Menurut hasil penelitian Rini (2011), bahwa pada penambahan sari buah 

sirsak 0 ml, 25 ml, 50 ml dan 75 ml. Kadar vitamin C tertinggi didapatkan pada 

konsentrasi 75 ml yang memiliki asam askorbat sebesar 7,92%, sedangkan kadar 

vitamin C terendah didapatkan pada konsentrasi 0 ml yang memiliki asam 

askorbat sebesar 4,1%. 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mencoba mengembangkan suatu penelitian serupa dengan menambahkan air 

kelapa muda dan flavor buah-buahan, salah satunya seperti ekstrak buah sirsak, 

maka mendorong peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil 

judul “UJI KADAR GULA DAN VITAMIN C PADA YOGHURT SUSU SAPI 

BOYOLALI DENGAN PENAMBAHAN AIR KELAPA MUDA                

(Cocos nucifera) DAN EKSTRAK BUAH SIRSAK (Annona muricata)”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar pokok masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan untuk 

mempermudah memahami masalah maka permasalahan dibatasi  sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian ini adalah variasi penambahan air kelapa muda            

(Cocos nucifera) dan penambahan ekstrak buah sirsak (Annona muricata) 

2. Obyek penelitian ini adalah yoghurt susu sapi Boyolali 

3. Parameter penelitian ini adalah uji kuantitatif pengukuran kadar gula dan kadar 

vitamin C (Asam askorbat) 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang perlu dibahas akan 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh 

kadar gula dan kadar vitamin C (Asam askorbat) pada yoghurt susu sapi Boyolali 

dengan penambahan air kelapa muda (Cocos nucifera)  dan ekstrak buah sirsak 

(Annona muricata)?” 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui berapa kadar gula dan kadar optimum vitamin C (Asam askorbat) 

pada yoghurt susu sapi Boyolali dengan penambahan air kelapa muda          

(Cocos nucifera)  dan ekstrak buah sirsak (Annona muricata). 
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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 

sapi Boyolali yang kaya akan manfaat itu sangat dianjurkan untuk 

dikonsumsi. Dengan adanya variasi olahan dapat meningkatkan kandungan 

vitamin B2 (Roboflavin), vitamin A dan protein yang ada dalam susu sapi 

Boyolali, serta dapat menghilangkan rasa tidak suka sebagian besar 

masyarakat pada bau amis susu sapi Boyolali. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

1) Menambah pengetahuan masyarakat tentang manfaat susu sapi 

 Boyolali sehingga meningkatkan minat konsumsi. 

2) Memberi variasi pengolahan susu sapi Boyolali 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. 

4) Dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan dapat mengatasi 

berbagai penyakit. 
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b. Bagi Peneliti 

1) Dapat memperoleh pengalaman langsung bagaimana cara membuat 

yoghurt susu sapi dengan variasi penambahan air kelapa muda   

(Cocos nucifera)  dan ekstrak buah sirsak (Annona muricata). 

2) Dapat menambah keterampilan peneliti khususnya yang terkait 

dengan penelitian pembuatan yoghurt susu sapi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Memberi sumbangan pemikiran dan dapat dipakai sebagai bahan 

 masukan apabila melakukan penelitian sejenis. 

2) Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti 

 selanjutnya. 

d. Bagi calon guru biologi 

 Dapat menambah wawasan pengetahuan dan memperluas wawasan 

sebagai bekal menjadi calon guru biologi dalam mata pelajaran Eubacteria. 

 


