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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

  Yoghurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri yang 

bersifat asam. Bakteri yang digunakan untuk fermentasi yoghurt adalah biakan 

campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Berbagai 

jenis susu dapat digunakan untuk membuat yoghurt, seperti susu segar sapi 

atau kambing, susu skim (susu tanpa lemak), susu kedelai, dan kombinasi dari 

susu tersebut. Di pasaran yoghurt terbagi dalam dua jenis, yang pertama adalah 

yoghurt plain yaitu yoghurt tanpa rasa tambahan dan yang kedua adalah drink 

yoghurt yaitu yoghurt plain yang oleh produsen telah ditambahkan perasa 

tambahan buah-buahan seperti strawberry, jeruk dan leci.  

Kelebihan yoghurt yang tidak dimiliki oleh susu murni diantaranya : 

yoghurt  cocok dikonsumsi oleh orang yang sensitif dengan susu (yang ditandai 

dengan diare). Bila dikonsumsi secara rutin bahkan mampu menghambat kadar 

kolestrol dalam darah karena yoghurt mengandung bakteri lactobasillus. 

Lactobasillus berfungsi menghambat pembentukan kolestrol dalam darah yang 

berasal dari makanan seperti jeroan atau daging. Yoghurt dapat meningkatkan 

daya tahan tubuh karena mengandung banyak bakteri baik sehingga secara 

otomatis dapat menyeimbangkan bakteri jahat yang terdapat dalam susu. Selain 

itu yoghurt memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan. Yoghurt 

kaya protein, kalsium, riboflavin, vitamin B6 dan vitamin B12.  
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Pada yogurt, bahan yoghurt dibuat dari susu sapi atau kambing. Namun 

kacang merah dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan yoghurt. 

Kacang merah merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan yang biasa 

digunakan untuk sup atau sereal. Kacang merah memiliki kandungan protein 

nabati yang  cukup tinggi (21-27%).  

Kacang merah kering adalah sumber karbohidrat kompleks, serat, 

vitamin B, folasin, tiamin, kalsium, fosfor dan zat besi. Folasin adalah zat gizi 

esensial yang mampu mengurangi resiko kerusakan pada pembuluh darah. 

Kacang merah juga memiliki manfaat untuk mengatasi bermacam-macam 

penyakit, mengurangi kerusakan pembuluh darah, menurunkan kadar 

kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula darah, dan menurunkan 

resiko kanker usus besar serta kanker payudara (Fatmawati, 2012).  

Kacang merah lebih murah dibanding susu sapi yang biasanya dibuat 

untuk yogurt, oleh karena itu kacang merah merupakan salah satu bahan dasar 

alternatif yang terjangkau oleh masyarakat dan mudah untuk didapatkan. Dari 

segi kandungan gizi, kacang merah  mengandung banyak protein dan rendah 

lemah sehingga cocok untuk orang-orang yang melakukan pola hidup sehat.  

Teknik pengolahan kacang merah juga masih sederhana, kebanyakan 

kacang merah hanya digunakan sebagai pelengkap dalam masakan dan 

dijadikan sebagai bubur. Disamping itu, belum ada pengolahan dan kreasi 

kacang merah menjadi produk makanan berupa yoghurt. Hal ini dikarenakan 

kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang pemanfaatan kacang 

merah.(Fatmawati, 2012).  
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Hasil penelitian Tandijo (2011)  bahwa aroma, rasa, viskositas, dan 

overall  diperoleh minuman sari kacang merah dengan rasio air dan kacang 

merah 6: 1. Hasil penelitian Zuliatul Iffah Masruroh (2013) menunjukkan nilai 

rank tertinggi penerimaan panelis terhadap aroma tahu sutera terendah berdasar 

pada uji organoleptik sebesar 3,85 diperoleh dari proporsi kacang kedelai 80% 

dan kacang merah 20% dengan jumlah glucono delta lactone (GDL) 0,8% 

dengan hasil jadi tidak beraroma langu. 

Ekstrak bunga rosela ditambahkan sebagai pewarna alami dalam 

pembuatan yogurt kacang merah. Bunga rosela kaya akan antosianin, asam 

sitrat, dan pektin. Rosela mengandung flavonoid gosipetin, quarsetin, 

hibisketin dan sabdaretin. Selain itu juga mengandung mineral seperti zat besi, 

natrium, kalsium, kalium, karbohidrat, serat, gula, dan vitamin (Duke 2008). 

Dalam kelopak kering rosela mengandung 1.7–2.5% antosianin sedangkan 

rosela basah mengandung antosianin 51%, antioksidan 24%, flavonoid 

kuarsetin, luteolin, dan luteolin glikoksida pada ekstrak rosela. Zat gosipetin, 

antosianin, dan hibiskin glikosida dipercaya sebagai diuretik (peluruh air seni) 

dan efek koleretik (pengeluaran empedu oleh hati) (Yulianto, 2009). Rosela 

memiliki banyak manfaat, maka rosela banyak dikembangkang sebagai 

minuman dan makanan seperti sirup, teh, dan selai. Selain kaya akan manfaat, 

rosela juga memiliki warna yang menarik, yaitu merah terang.  

Hasil penelitian Safitri (2012) terhadap Fruit leather menunjukkan 

bahwa ditinjau dari segi organoleptik dan analisa kimia jumlah perbandingan 

gula 40%, mangga 35% dan rosella 25%. berpengaruh dalam penurunan kadar 
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air dan total asam, serta berpengaruh dalam peningkatan pH. Hasil penelitian 

Ariati (2012) terhadap mencit menunjukkan bahwa pemberian fraksi air, n-

heksa sebanyak 50 mg kg/bb menurunkan kadar kolestrol dan LDL tikus jantan 

yang hiperkolesterol.   

Prinsip dasar fermentasi yoghurt adalah inokulasi bakteri kultur starter 

pada susu yang telah dipanaskan. Kultur starter yoghurt pada umumnya terdiri 

dari bakteri asam laktat Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus 

thermophillus yang merupakan pasangan bakteri utama dalam pembuatan 

yoghurt. Komponen karbohidrat pada susu adalah laktosa. laktosa pada yang 

ada pada susu akan digunakan oleh bakteri sebagai sumber energi dari 

pertumbuhannya. Laktosa akan dihidrolisis dengan produk asam piruvat. 

Selanjutnya asam piruvat akan diubah menjadi asam laktat oleh enzim laktat 

dehidrogenase. Selain menghasilkan aroma yang khas, asam laktat juga 

berperan. Berdasarkan uraian diatas maka penetili melakukan penelitian yang 

berjudul ” PEMBUATAN YOGHURT KACANG MERAH (Phaseolus 

vulgaris L)DENGAN PENAMBAHAN EKSTRAK BUNGA ROSELA  

(Hibiscus sabdariffa L) SEBAGAI PEWARNA ALAMI ” 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka 

perlu adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

1. Subjek penelitian : kacang merah dan kelopak bunga rosela 

2. Objek penelitian : yogurt kacang merah. 

3. Parameter penelitian :Dengan uji kualitatif & uji kuantitatif. Uji kualitatif 

meliputi uji organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur ) dan uji daya 

terima masyarakat sedangkan uji kuantitatif meliputi pengukuran kadar 

protein dan vitamin C yogurt kacang merah. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah  dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kadar protein dengan metode spektrofotometri dan vitamin C 

dengan metode iodimetri yogurt kacang merah dengan ekstrak bunga 

rosella sebagai pewarna alami? 

2. Bagaimana kualitas yogurt kacang merah dengan ekstrak bunga rosela 

sebagai pewarna alami dengan uji organoleptik dan daya terima 

masyarakat? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan: 

1. Mengetahui kadar protein dengan metode spektrofotometri dan vitamin C 

dengan metode iodimetri yogurt kacang merah dengan ekstrak bunga 

rosella sebagai pewarna alami. 
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2. Mengetahui kualitas yogurt kacang merah dengan ekstrak bunga rosela 

sebagai pewarna alami dengan uji organoleptik dan daya terima 

masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya : 

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan 

kacang merah sebagai produk olahan yoghurt. 

2. Dapat memberikan gambaran terhadap pengkaji atau pengusaha kecil 

tentang penerapan bioteknologi dalam bidang olahan makanan secara 

fermentasi.  

3. Dapat memberikan informasi tentang ekstrak bunga rosela sebagai 

antioksidan. 

4. Dapat menjadi acuan penelitian lebih lanjut yang mempunyai arah sama 

dan sebagai sarana untuk berfikir secara ilmiah. 

 

 


