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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hasil olahan fermentasi sudah banyak diketahui oleh masyarakat 

Indonesia diantaranya adalah tempe, keju, kefir, nata, yoghurt, dan lain-

lain. Salah satu yang populer sekarang ini adalah yoghurt. Yoghurt adalah 

hasil akhir fermentasi susu. Dalam proses fermentasi yoghurt, susu 

dipanaskan terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi oleh bakteri, 

kemudian ditambahkan dengan starter Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus. Setelah itu susu di inkubasikan selama 4 – 6 

jam pada suhu 38 – 44 
o
C atau selama 12 jam pada suhu 32 

o
C. Pada masa 

inkubasi dihasilkan asam laktat. 

Fermentasi merupakan proses perubahan karbohidrat menjadi 

alkohol. Zat – zat yang bekerja pada proses fermentasi adalah enzim yang 

dibuat oleh sel – sel bakteri. Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi 

bahan yang berkualitas rendah serta berfungsi dalam pengawetan bahan 

atau merupakan suatu cara untuk menghilangkan zat antinutrisi atau racun 

yang terkandung dalam suatu bahan makanan. 

Proses fermentasi dalam pembuatan yoghurt dapat terjadi karena 

pada susu sapi maupun kambing terdapat protein susu (kasein) dan gula 

susu (laktosa). Gula susu (laktosa) ini akan digunakan oleh kedua starter 

bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus sebagai 

 

1 



2 
 

 

sumber karbon dan energi utama untuk pertumbuhan kedua bakteri 

tersebut. Dalam proses fermentasi tersebut menyebabkan laktosa (gula 

susu) berubah menjadi asam piruvat dan selanjutnya diubah menjadi asam 

laktat. 

Asam laktat inilah yang menyebabkan yoghurt berasa asam dan 

menimbulkan aroma khas pada yoghurt. Selain itu asam laktat juga 

menyebabkan penurunan pH susu yaitu antara 4,4 - 4,5. Penurunan pH 

dapat menyebabkan protein susu (kasein) menjadi terkoagulasi atau 

menggumpal, kemudian membentuk gel yogurt dan menentukan tekstur 

yoghurt. 

Bahan yang umum digunakan untuk membuat yoghurt adalah susu 

sapi segar atau susu kambing segar. Susu mempunyai banyak manfaat 

diantaranya adalah mencegah terjadinya osteoporosis, mencegah 

terjadinya kanker usus, menguatkan jantung, dan lain-lain. Ada juga 

yogurt yang dibuat menggunakan bahan kacang-kacangan, misalnya yang 

umum digunakan adalah kacang kedelai. Kacang-kacangan tidak kalah 

dengan susu karena kacang-kacangan merupakan sumber protein nabati. 

Indonesia memiliki beraneka ragam tanaman polong-polongan atau 

kacang-kacangan, diantaranya kacang kedelai, kacang tanah, kacang 

merah, kacang hijau dan kacang tolo. Kacang-kacangan merupakan 

sumber protein nabati.  

Kacang-kacangan merupakan salah satu bahan makanan sumber 

protein dengan nilai gizi yang tinggi (20-25 g/100g), vitamin B (thiamin, 
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riboflavin, niacin, asam folat), mineral (Ca, Fe, P, K, Zn, Mg, dan lain-

lain), dan serat (J. Dostalova, 2009). 

Kacang-kacangan telah digunakan sebagai bahan dasar untuk 

membuat susu yang dikenal dengan susu nabati. Susu kacang juga 

mengandung asam amino sangat tinggi, hampir setara dengan kandungan 

protein susu hewani serta harganya yang relatif murah, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan alternatif pengganti susu hewani dalam 

fermentasi (Misgyarta, 2003). 

Kacang tolo atau kacang tunggak (Vigna unguiculata) merupakan 

tanaman yang sudah dikenal dan dibudidayakan oleh masyarakat 

(Rukmana dan Yuniarsih, 2000). Cara mengkonsumsi kacang tolo yang 

sangat terbatas menyebabkan kacang tolo tidak popular seperti kacang 

kedelai. Kandungan protein kacang tolo relatif tinggi, yaitu sebesar 22,9 

g/100g dan mengandung lisin yang tinggi, sehingga dapat 

menyempurnakan kualitas protein biji-bijian (Somaatmadja, 1990). 

Kacang tolo banyak ditemukan di daerah tropis. Kacang tolo banyak 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai campuran berbagai masakan karena 

mengandung protein cukup tinggi, vitamin B, vitamin C dan serat. Dengan 

demikian kacang tolo dapat dijadikan sebagai sumber protein nabati di 

samping kedelai, sehingga diperlukan teknik pengolahan yang tepat, 

misalnya fermentasi menjadi yoghurt. 

Menurut Wirakusumah (2002), vitamin C merupakan vitamin yang 

paling sering digunakan sebagai suplemen. Hal tersebut karena vitamin ini 
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mempunyai rasa yang asam dan enak sebagai konsumsi sehari-hari. Salah 

satu buah yang mengandung vitamin C adalah stroberi. Buah stroberi 

berwarna hijau keputihan ketika sedang berkembang, dan pada 

kebanyakan spesies berubah menjadi merah ketika masak. Stroberi adalah 

tambahan populer untuk produk susu, seperti es krim rasa stroberi, 

milkshake, smoothies, dan yogurt. Stroberi mengandung  kalori dan 

merupakan sumber vitamin C dan flavonoid yang baik. 

Stoberi banyak disukai orang, karena aromanya yang khas dan warna 

merah cerah yang kaya pigmen antosianin yang mengandung antioksidan 

tinggi dan senyawa-senyawa yang lain seperti serat dan vitamin C. 

Stroberi dapat dimakan langsung, dibuat juice, atau ditambahkan dalam 

minuman, es krim, yogurt, dan lain-lain. 

Salah satu jenis penguat cita rasa adalah ditambahkannya pemanis 

(gula). Gula merupakan hasil olahan dari tebu. Tebu (Saccharum 

offisinarum) merupakan tanaman rumput-rumputan yang banyak 

mengandung gula pada batangnya. Gula merupakan komoditas yang 

penting bagi masyarakat Indonesia dan perekonomian pangan Indonesia 

baik sebagai kebutuhan pokok maupun sebagai bahan baku industri 

makanan dan minuman. 

Tebu dapat dibudidayakan di sawah atau di ladang. Tebu merupakan 

tanaman yang mengandung gula pada batangnya. Bila tebu dipotong maka 

akan terlihat serat-serat dan terdapat cairan manis. Cairan manis ini biasa 
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disebut nira. Nira atau air tebu inilah yang akan di proses menjadi gula. 

Nira atau air tebu mengandung glukosa (gula). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang PEMBUATAN YOGHURT CANGLO DENGAN 

PENAMBAHAN STROBERI (Fragaria x ananassa) DAN TEBU 

(Saccharum officinarum). 

B. Pembatasan Masalah  

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka 

perlu adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

a. Subjek penelitian  :   kacang tolo, ekstrak stoberi dan ekstrak  

   tebu  

b. Objek penelitian  :   Yoghurt canglo 

c. Parameter penelitian :  vitamin C dan  organoleptik yang  

meliputi: warna, rasa, aroma, tekstur, 

keasaman dan daya terima yoghurt 

Canglo.  

C. Perumusan  Masalah 

1. Bagaimana pengaruh  penambahan stroberi dan tebu terhadap  

organoleptik yoghurt Canglo? 

2. Bagaimana pengaruh  penambahan stroberi dan tebu terhadap  

kandungan vitamin c yoghurt Canglo? 

3.   Berapakah penambahan stroberi dan tebu yang optimal sehingga  

menghasilkan yoghurt yang khas? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan stroberi dan tebu terhadap  

organoleptik yoghurt Canglo. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan stroberi dan tebu terhadap  

kandungan vitamin C pada yoghurt Canglo. 

3. Mengetahui penambahan stroberi dan tebu yang optimal sehingga  

menghasilkan yoghurt yang  khas  

E. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan  

kacang tolo sebagai produk olahan yoghurt dengan penambahan 

stroberi dan tebu. 

2. Memberikan informasi ilmiah tentang organoleptik yoghurt Canglo  

dengan penambahan stroberi dan  tebu. 

3. Memberikan informasi ilmiah tentang kandungan vitamin C yoghurt  

Canglo dengan penambahan stroberi dan tebu dengan berbagai rasio 

yaitu 1:1, 2:1, dan 3:1. 

4. Dapat memberikan gambaran terhadap pengusaha kecil tentang  

penerapan bioteknologi dalam bidang olahan makanan fermentasi 

khususnya yoghurt.  


