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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi, 

sehingga menjadi medium yang sangat disukai oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhan dan perkembangannya (Saleh, 2004).  Adanya pertumbuhan 

berbagai mikroba tersebut dapat merubah mutu susu yang ditandai dengan 

perubahan  rasa, aroma, warna dan penampakan yang menyebabkan susu 

menjadi rusak (Widaningrum, 2006). Susu dalam waktu yang cepat 

menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani secara benar (Saleh, 

2004). Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengolahan dan 

pengawetan, salah satunya ialah dengan fermentasi susu menjadi yoghurt.  

Tejasari (2005) menyatakan bahwa fermentasi adalah proses 

pengolahan susu yang melibatkan aktivitas satu atau beberapa 

mikroorganisme yang menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan nilai 

guna dan nilai sosial ekonomi suatu bahan produk. Saleh (2004) 

menyatakan bahwa proses pengolahan susu bertujuan untuk memperoleh 

susu yang beraneka ragam, berkadar gizi tinggi, berkualitas tinggi, tahan 

simpan dan mempermudah pemasaran, sekaligus meningkatkan nilai tukar 

serta daya guna bahan mentahnya, antara lain jenis produk susu yang 

sudah dikenal dikalangan masyarakat adalah yoghurt. 

Yoghurt pada umumnya dibuat dengan menggunakan bakteri 

Streptococcus thermophilus dengan suhu optimum 38-42
0
C dan 

Lactobacillus bulgaricus dengan suhu optimum 42-45
0
C (Hidayat, 2006). 

Wahyudi (2006) menyatakan bahwa Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophilus  merupakan bakteri asam laktat (BAL) yang 

membantu dalam fermentasi susu menjadi yoghurt, karena bakteri asam 

laktat merupakan bakteri yang menguntungkan. BAL memiliki sifat 

terpenting yaitu kemampuannya dalam merombak senyawa kompleks 

menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat dihasilkan asam 
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laktat. Pemberian BAL dapat menurunkan nilai pH bahan pangan. 

Pertumbuhan mikroorganisme lainnya dapat lambat karena adanya 

penurunan pH tersebut (Fardiaz, 1992). 

Secara umum, yoghurt  yang banyak dikenal oleh masyarakat 

berasal dari susu sapi. Pemanfaatan susu sapi sebagai bahan pembuatan 

yoghurt ialah karena susu sapi sangat mudah diperoleh dengan  harga yang 

tidak terlalu mahal. Yoghurt susu sapi biasanya  terasa asam, oleh karena 

itu penambahan madu sebagai pemanis alami adalah solusi yang dapat 

dicoba untuk menambahkan rasa manis pada yoghurt susu sapi. 

Sihombing (1997) menyatakan bahwa madu merupakan salah satu 

sumber gula yang juga dapat dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi bakteri 

asam laktat. Madu mengandung berbagai jenis gula, diantaranya fruktosa 

41%, glukosa 35% dan sukrosa 1,9%. Madu mengandung vitamin A, B1, 

B2, B3, B5, B6, C, D, E, K, beta karoten, flavonoid, asam fenolik dan 

asam nikotinat. Di dalam madu juga terdapat kandungan mineral dan 

garam atau zat lain seperti besi, sulfur, magnesium, kalsium, kalium, 

khlor, natrium, fosfor dan sodium serta antibiotika dan enzim pencernaan.  

Hasil penelitian Michal (2010) bahwa pemberian konsentrasi 

starter bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus 

dalam susu kambing memberikan pengaruh terhadap tingkat keasaman 

total, kadar lemak, kadar protein dan tingkat organoleptiknya. Konsentrasi 

yang digunakan untuk pembuatan yoghurt adalah konsentrasi 0%, 2%, 4%, 

6%, 8% dengan perbandingan starter bakteri 1:1. Konsentrasi 8% 

merupakan konsentrasi tertinggi untuk total keasaman, kadar protein dan 

kadar lemak. 

Hasil penelitian Nofrianti dkk (2013) bahwa pemberian konsentrasi 

madu dalam yoghurt jagung memberikan pengaruh terhadap tingkat total 

asam laktat, kadar protein, dan tingkat organoleptikmya. Konsentrasi yang 

digunakan untuk pembuatan yoghurt jagung adalah konsentrasi 2%, 4%, 

6%, 8%, 10%. Konsentrasi 10% merupakan konsentrasi tertinggi total 

keasaman dan kadar protein.   
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Peneliti ingin mengetahui apakah ada pengaruh madu dan 

Lactobacillus bulgaricus pada konsentrasi yang berbeda  terhadap kualitas 

yoghurt susu sapi. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul “UJI 

KUALITAS YOGHURT SUSU SAPI DENGAN PENAMBAHAN 

MADU dan Lactobacillus bulgaricus PADA KONSENTRASI YANG 

BERBEDA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka 

perlu adanya pembatasan permasalahan yang meliputi : 

1. Subjek penelitian  : Konsentrasi madu dan  

Lactobacillus bulgaricus 

2. Objek penelitian  : Yoghurt susu sapi 

3. Parameter penelitian : Parameter yang digunakan untuk uji 

kualitas yoghurt susu sapi meliputi : total     

keasaman, kadar protein, warna, aroma, 

rasa dan daya terima. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh penambahan madu pada konsentrasi yang 

berbeda terhadap kualitas yoghurt susu sapi?   

2. Bagaimanakah pengaruh penambahan Lactobacillus bulgaricus pada 

konsentrasi yang berbeda terhadap kualitas yoghurt susu sapi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan madu pada konsentrasi yang 

berbeda terhadap kualitas yoghurt susu sapi.  

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan Lactobacillus bulgaricus 

pada konsentrasi yang berbeda terhadap kualitas yoghurt susu sapi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya: 

1. Dapat memberikan gambaran terhadap masyarakat luas tentang  

penerapan bioteknologi dalam bidang olahan makanan fermentasi. 

2. Dapat menjadi acuan penelitian yang mempunyai arah sama dan 

sebagai sarana untuk berfikir secara ilmiah. 

 


