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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Yoghurt sangat baik di konsumsi buat orang sehat, sakit maupun orang 

yang ada pada masa pemulihan dari sakit. Kerena yoghurt mengandung 

beberapa unsur yang mudah dicerna diantaranya vitamin A, B, C  dan D. 

Yoghurt juga dipercaya sebagai minuman probiotik yang sangat 

menguntungkan buat kesehatan tubuh manusia. Yoghurt merupakan hasil olahan 

fermentasi tertua dan cukup popular diseluruh dunia. Bentuknya seperti es krim 

namun rasanya agak asam tidak seperti es krim yang manis. Sejak zaman 

dahulu yoghurt dikenal diseluruh dunia, yoghurt dibuat dari susu sapi, susu 

kambing, susu kerbau, dan susu kuda. Yoghurt disukai karena kesegarannya, 

aromanya yang khas, dan teksturnya. Citarasa yoghurt yang khas di sebabkan 

karena terbentuknya asam laktat, karbonil, asetaldehida, aseton, asetoin, diasetil, 

dan lain-lain (Astawan, 2008).  

Selain susu, umbi ganyong juga dapat digunakan sebagai bahan dasar 

pembuatan yoghurt.  Umbi ganyong memiliki kandungan karbohidrat yang 

cukup tinggi dan juga terdapat prebiotik inulin yang merupakan sumber 

makanan bagi probiotik yang sangat bagus bila di manfaatkan sebagai bahan 

untuk membuat yoghurt. Ganyong merupakan salah satu bahan pangan non 
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beras yang bergizi cukup tinggi terutama kandungan kalsium, fosfor, dan 

karbohidrat, sehingga diharapkan dapat menggantikan posisi tepung terigu. 

Ganyong (Canna edulis) merupakan tanaman berbentuk herba berumpun dan 

termasuk kelompok umbi-umbian. Umbi ganyong dimanfaatkan sebagai sumber 

pangan dan bahan baku industri. 

Kadar pati yang tinggi pada umbi ganyong membuka peluang sebagai 

bahan baku industri, seperti sirup glukosa dan alkohol. Umbi ganyong sangat 

baik untuk pertumbuhan anak balita karena mengandung fosfor, zat besi, dan 

kalsium yang tinggi. Umbi ganyong juga berkhasiat obat sebagai antipiretik dan 

diuretik, serta untuk penyakit diare, hepatitis akut, hipertensi, radang saluran 

kencing, dan panas dalam. Komponen kimiawi dari ganyong adalah air 9 g; 

protein 1,1 g; lemak 0,5 g; karbohidrat 88,2 g; Kalium  84 mg; fosfor 125 mg; 

besi 1,5 mg; dan  vitamin B1.( Direktorat Gizi Depkes RI (1989) 

 Tanaman ganyong memiliki senyawa antinutrisi berupa senyawa tanin 

dan saponin pada umbinya. Senyawa tanin dalam sistem pencernaan memiliki 

aktifitas membentuk kompleks dengan protein, berinteraksi dengan enzim 

pencernaan, menurunkan daya cerna protein, menghambat aktivitas beberapa 

enzim pencernaan seperti tripsin, kimotripsin, amylase dan lipase. Sedangkan 

saponin merupakan racun yang dapat menghancurkan butir darah atau hemolisis 

pada darah. Saponin juga mampu berikatan dengan kolesterol. Senyawa tanin 
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dan saponin dapat dihilangkan dengan cara perebusan, perendaman dan 

pemanasan. 

  Menurut Downhan dan Collins, warna makanan sering menjadi 

indikator cita rasa dari makanan (dalam Isnaini, 2010:18). Menurut Hanum 

berkembangnya industri pengolahan pangan menyebabkan pemakaian pewarna 

juga semakin meningkat, terutama jenis pewarna sintetik. Pewarna sintetik 

mudah diperoleh di pasaran dalam banyak pilihan, tetapi kurang aman untuk 

dikonsumsi karena ada yang mengandung logam berat yang berbahaya bagi 

kesehatan. Untuk itu diperlukan pencarian alternatif pewarna alami seperti 

antosianin (dalam Isnaini, 2010:18). 

Menurut Anonymous, rosella (Hibiscus sabdariffa L) merupakan salah 

satu sumber pigmen antosianin yang belum banyak dimanfaatkan. Kelemahan 

dari tanaman ini adalah cepat mengalami busuk setelah dipetik sehingga harus 

segera diproses dalam waktu 2 hari. Bagian rosella yang dapat dimakan adalah 

kelopak bunga disebut kaliks (dalam Isnaini, 2010:18). Menurut Arelano et al 

rosella mengandung vitamin C, antosianin dan kalsium yang berkhasiat untuk 

menurunkan tekanan darah tinggi, antiseptik, saluran pencernaan dan sebagai 

antioksidan (dalam Isnaini, 2010:19). Menurut Anonymous Kelopak kering 

mengandung flavonoid gossypetine, hibiscetine, dan sabdaretine. Pigmen 

utama sebelumnya dilaporkan sebagai hibiscin, diidentifikasi sebagai dan 

phniphylline. Kelopak rosella kering mengandung sedikit delphinidin 3-



4 
 

monoglukosida, sianidin 3-monoglukosida (chrysanthenin) dan delphinidin 

(dalam Isnaini, 2010:19). 

Dalam penelitian ini peneliti akan membuat yoghurt dengan 

memanfaatkan umbi ganyong sebagai bahan dasarnya dan akan menggunakan 

kelopak bunga rosella sebagai pewarna alaminya. Kemudian akan diuji 

menggunakan uji keasaman, uji organoleptik dan uji vitamin C. Uji keasaman 

digunakan untuk mengetahui sifat keasaman yang ada pada yoghurt dari umbi 

ganyong dengan pewarna alami kelopak bunga rosella. Uji organoleptik 

digunakan untuk mengetahui tekstur, rasa, aroma dan tingkat kesukaan 

konsumen terhadap  yoghurt dari umbi ganyong. Uji vitamin C digunakan untuk 

mengetahui kandungan vitamin C yang ada pada yoghurt dari umbi ganyong. 

Dengan demikian peneliti ingin melakukan penelitian tentang pembuatan 

yoghurt dari pemanfaatan umbi ganyong. Berdasarkan hal tersebut maka 

peneliti melakukan penelitian dengan judul “PEMANFAATAN UMBI 

GANYONG DALAM PEMBUATAN YOGHURT DENGAN PENAMBAHAN 

PEWARNA ALAMI KELOPAK BUNGA ROSELLA(Hibiscus sabdariffa L)”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH  

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan maka perlu adanya pembatasan masalah berikut : 

1. Subjek Penelitian   : Umbi ganyong dan bunga rosella 

2. Objek penelitian    : Yoghurt dari umbi ganyong . 
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3. Parameter penelitian      : Uji Vitamin C, Uji tingkat keasaman, 

Uji Organoleptik. 

C. RUMUSAN MASALAH  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kandungan Vitamin C yoghurt umbi ganyong dengan 

penambahan     pewarna alami kelopak bunga rosella? 

2. Bagaimana tingkat keasaman yoghurt dari umbi ganyong dengan 

penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella? 

3. Bagaimana tingkat daya terima konsumen terhadap yoghurt dari umbi 

ganyong dengan penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella? 

 

D. TUJUAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kandungan Vitamin C yoghurt umbi ganyong dengan 

penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella. 

2. Untuk mengetahui tingkat keasaman yoghurt umbi ganyong dengan 

penambahan pewarna alami kelopak bunga rosella 

3. Untuk mengetahui tingkat organoleptik dan daya terima konsumen terhadap  

yoghurt dari umbi ganyong dengan penambahan pewarna alami kelopak 

bunga rosella. 
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E. MANFAAT PENELITIAN  

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat dan peneliti. 

1. Manfaat bagi Masyarakat  

a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan 

umbi ganyong dan bunga rosella. 

b. Meningkatkan nilai gizi pada masyarakat melalui yoghurt dari 

umbi ganyong dan bunga rosella. 

c. Hasil penelitian ini dapat dikembangkan sebagai sentra usaha 

kecil yang dapat menambah pendapatan masyarakat. 

2. Manfaat bagi Peneliti  

a. Memberikan informasi tentang kandungan yoghurt yang dibuat 

dari  umbi ganyong dengan penambahan kelopak  bunga rosella. 

b. Meningkatkan kreatifitas tentang macam-macam yoghurt. 

c. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan 

peneliti khususnya yang terkait dengan pemanfaatan umbi 

ganyong dalam pembuatan yoghurt dengan pewarna alami dari 

kelopak bunga rosella. 

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya. 

    Dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti 

berikutnya. 


