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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Dewasa ini banyak sekali minuman fermentasi yang dijual dipasaran, 

salah satunya yoghurt. Yoghurt mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi 

dibandingkan susu segar sebagai bahan dasarnya, karena total padatan 

didalam yoghurt meningkat sehingga kandungan zat-zat gizi lainnya juga 

meningkat. Selain itu, yoghurt sesuai bagi penderita Lactose intolerance 

(tidak mampu mencerna laktosa)  (Wahyudi, 2006). 

Yoghurt mempunyai rasa yang khas dibanding dengan minuman susu 

yang lain, nilai gizinya lebih tinggi karena hasil dari fermentasi bakteri. 

Bahan dasar yoghurt biasanya berasal  dari susu. Disamping itu bahan dasar 

yoghurt dapat dari tumbuhan, misalnya kacang-kacangan.  

Yoghurt merupakan produk susu fermentasi berbentuk semi solid 

yang dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan menggunakan 

bakteri asam laktat. Bakteri asam  laktat yang digunakan adalah 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus  (Ngaini, 2010). 

Berdasarkan kadar lemaknya, yoghurt dapat dibedakan atas yoghurt 

berlemak penuh (kadar lemak lebih dari 3%), yoghurt setengah berlemak 

(kadar lemak 0,5-3,0%) dan yoghurt berlemak rendah (lemak kurang dari 

0,5%). Perbedaan kadar lemak tersebut berdasarkan jenis susu dan 

campuran bahan yang digunakan dalam pembuatannya (Ma’ruf,  2012). 
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Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus  merupakan 

dua bakteri yang bekerja secara simbiotis. Bakteri Streptococcus 

thermophillus akan bekerja lebih dahulu dengan memfermentasi laktosa 

susu dan menghasilkan asam laktat dan gas CO2. Hasil metabolisme bakteri 

Streptococcus thermophillus menstimulasi pertumbuhan bakteri 

Lactobacillus bulgaricus yang toleran pada kondisi asam. Pada sisi lain, 

hasil metabolisme bakteri Lactobacillus bulgaricus, yaitu asam amino dan 

peptida, akan menstimulasi perkembangan bakteri Streptococcus 

thermophillus. Kerjasama kedua bakteri ini akan membentuk cita rasa dan 

karakteristik yoghurt. Hasil metabolisme kedua bakteri yang berperan 

membentuk cita rasa yoghurt adalah asam laktat, asetal dehida, asam asetat, 

dan diasetil  (Bahar, 2008). 

Bakteri yang digunakan dalam pembutan yoghurt biasa disebut 

sebagai biakan (starter), jumlah starter dapat dimanipulasi sesuai dengan 

jumlah bahan yang digunakan. Starter yang digunakan dalam pembuatan 

yoghurt berfungsi sebagai bahan pengawet ("preservative"). Terbentuknya 

asam laktat dari hasil fermentasi laktose, menyebabkan pertumbuhan 

beberapa spesies bakteri tercegah (Sirait, 1984). 

Pada produk pangan fermentasi, kultur starter sangat penting 

diperhatikan karena perannya dalam proses fermentasi. Kultur starter 

berperan dalam proses biokimia untuk menghasilkan produk fermentasi 

yang diharapkan. Kultur starter yang baik adalah kultur yang diisolasi 

langsung dari produk fermentasi dengan proses alami (Antara, -) 
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Lama fermentasi akan berpengaruh terhadap metabolit primer yang 

dihasilkan dalam proses fermentasi seperti asam laktat dan alkohol. Hal ini 

disebabkan semakin lama fermentasi, mikroba berkembang biak dan 

jumlahnya bertambah sehingga kemampuan untuk memecah 

substrat/glukosa yang ada menjadi asam laktat dan alkohol semakin besar. 

Pada saat substrat mulai habis (fase decay/menuju kematian), mikroba 

menghasilkan aktivitas antibakteri untuk mempertahankan kondisi fisiologis 

(Kunaepah, 2008). 

Buah siwalan mengandung karbohidrat baik bagi tubuh kadar lemak 

dan protein serta serat sedikit (0,86 %). Kandungan gizi buah siwalan 

memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah siwalan dapat langsung 

dikonsumsi, selama ini masyarakat memanfaatkan buah siwalan sebagai 

olahan dawet, atau dikonsumsi langsung, sedangkan buah siwalan yang 

sudah tua, biasanya tidak dimanfaatkan bahkan dibuang. Satu potong daging 

siwalan tua mengandung air 87,78%, kadar gula 10,96%, protein 0,28%, 

lemak 0,02% dan kadar abu 0,10% (Anonim, 2013). Oleh karena itu buah 

siwalan tua digunakan sebagai bahan dasar yoghurt untuk meningkatkan 

produksi buah siwalan, meskipun demikian gizi buah siwalan tua tidak 

berkurang. 

Hasil penelitian Nur Ngaini (2010) menunjukkan bahwa variasi 

konsentrasi susu skim dan lama fermentasi berpengaruh terhadap kadar 

asam laktat dan kadar protein yoghurt jagung. Kadar asam laktat tertinggi 

(0,7012 % b/b) pada konsentrasi susu skim 8% dan lama fermentasi 8 jam. 
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Kadar protein tertinggi (2,96237 % b/b) pada penambahan susu skim 8% 

dan lama fermentasi 4 jam, perkembangan bakteri tidak terlalu banyak 

sehingga hasilnya lebih baik, fermentasi semakin lama maka akan 

berpengaruh terhadap asam laktat sehingga rasa yoghurt menjadi lebih 

asam. 

Peningkatan konsetrasi starter akan diikuti pula dengan peningkatan 

kadar asam, karena peningkatan konsentrasi starter berarti peningkatan 

jumlah mikroba pada media. Peningkatan ini akan diikuti dengan 

peningkatan aktifitas serta perkembangan mikrobia dan kemudian terjadi 

peningkatan perombakan laktosa menjadi asam laktat yang dicerminkan 

dengan kadar asam yoghurt (Kusmajadi et al, 1988). 

Hasil penelitian Heru Prasetyo (2010) menunjukkan bahwa pemberian 

starter yoghurt sampai dengan level 7% tidak memberikan pengaruh 

terhadap karakteristik yoghurt susu sapi PFH yang dihasilkan. Pemberian 

starter bakteri asam laktat pada level 3% lebih dianjurkan. Pemberian starter 

pada  yoghurt bertujuan untuk menghindari kegagalan fermentasi dan 

mempercepat proses fermentasi yoghurt yang dihasilkan dengan bantuan 

dua bakteri yang digunakan, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus. Konsentrasi starter yang lebih tinggi akan 

memperoleh kadar laktosa yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena 

jumlah mikrobia dalam pembuatan yoghurt yang mampu mengubah laktosa 

susu menjadi asam laktat. 
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Berdasarkan uraian di atas maka diadakan penelitian: 

“PEMANFAATAN BUAH SIWALAN (Borassus flabellifer Linn) 

SEBAGAI BAHAN DASAR YOGHURT DENGAN KONSENTRASI 

STARTER DAN LAMA FERMENTASI YANG BERBEDA” 

B. PEMBATASAN MASALAH  

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi untuk 

menghindari perluasan masalah. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut : 

a. Obyek penelitian adalah  yoghurt siwalan 

b. Subjek penelitian adalah konsentrasi starter dan lama fermentasi  yang 

berbeda. 

c. Parameter dalam penelitian ini adalah uji vitamin C, uji glukosa dan sifat 

organoleptik yoghurt siwalan  yang meliputi :  rasa, aroma, kekentalan 

dan daya terima. 

C. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi starter dan lama fermentasi yang 

berbeda terhadap kadar vitamin C dan kadar glukosa pada yoghurt 

siwalan? 

2. Bagaimana  pengaruh konsentrasi starter dan lama fermentasi yang 

berbeda terhadap uji kualitas dan daya terima yoghurt siwalan? 
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D. TUJUAN PENELITIAN  

1. Mengetahui kadar vitamin C dan glukosa pada yoghurt siwalan dengan 

konsentrasi starter dan lama fermentasi yang berbeda. 

2. Mengetahui kualitas dan daya terima masyarakat pada yoghurt siwalan 

dengan konsentrasi starter dan lama fermentasi yang berbeda. 

E. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya : 

1. Menambah informasi serta wawasan keilmuan bagi peneliti tentang 

pengaruh ragam konsentrasi starter dan lama fermentasi dalam 

pembuatan yoghurt daging buah siwalan tua. 

2.  Memberikan informasi kepada masyarakat dan industri tentang 

pemanfaatan dan peningkatan nilai ekonomi daging buah siwalan tua 

sebagai bahan dasar pembuatan yoghurt. 

 


