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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG   

  Menurut Askar (2005), yoghurt adalah salah satu hasil olahan pangan 

yang terbuat dari susu melalui proses fermentasi susu dengan menggunakan 

biakan Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Rasa asam 

yang khas pada yoghurt disebabkan terbentuknya asam laktat sebagai hasil 

fermentasi yang berfungsi sebagai pengawet karena dapat mencegah 

pertumbuhan beberapa species bakteri yang kurang toleran terhadap asam.  

 Manfaat yoghurt bagi kesehatan antara lain: membuat pencernaan 

lebih sehat, mampu mengatasi diare, mencegah infeksi vagina dengan 

menghambat perkembangan jamur, mencegah penyakit osteoporosis karena 

memiliki kandungan vitamin D dan kalsium, serta mampu mencegah kanker 

(Astawan, 2008).  

 Susu merupakan komponen yang sangat penting di dalam pembuatan 

yoghurt. Sebagian besar produksi susu nasional dimanfaatkan oleh Industri 

Pengolahan Susu (IPS) untuk diproduksi menjadi produk susu olahan. Produk 

susu olahan dengan cara modifikasi proses penambahan maupun pengurangan 

komposisi zat-zat nutrisi, penambahan flavor dan aroma. Hasil modifikasi 

tersebut umumnya lebih disukai oleh konsumen dibandingkan dengan susu 

segar. Dalam penelitian ini, labu kuning akan ditambahkan sebagai suplemen 

β-karoten dan Vitamin C dalam pembuatan yoghurt sehingga akan 
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menghasilkan produk yoghurt labu kuning yang akan meningkatkan sifat 

fungsionalitas dari yoghurt. 

Labu kuning merupakan sumber karoten (lutein, zeaxanthin, beta-

cryptoxanthin, alpha-beta-gamma carotene) yang melindungi mata. Selain itu 

mengandung trigonelline, cucurbitine, phenolic acids, vitamin C, B1, B6, 

niasin, asam folat, asam pantotenat, kalium, zat besi, dan serat. Karotenoid 

yang berasal dari pigmen kuning dan memberi warna pada labu kuning 

berkhasiat sebagai antioksidan (Dalimartha, 2011).  

 Labu kuning mengandung karoten yang sebagian besar berbentuk β-

karoten yang berfungsi untuk melindungi mata dari serangan katarak, kanker, 

jantung, pengobatan desentri, ginjal, diare dan penyakit lainnya. Sekitar 100 g 

labu kuning mengandung vitamin A 29,030 IU; vitamin C 23 ml; magnesium 

66 mg; kalsium 113 mg; fosfor 118 ml; zat besi 1,8 ml;  sodium 9 mg; dan 

potasium 1,089 mg (Amin, 2008).  

Selain untuk meningkatkan sifat fungsionalitas dari yoghurt labu 

kuning, perlu adanya sebuah inovasi agar yoghurt labu kuning juga memiliki 

daya terima dan diminati  oleh masyarakat luas. Stroberi memiliki warna, rasa 

dan aroma yang khas, sehingga buah ini sering dimanfaatkan dalam bentuk 

segar ataupun diolah menjadi jus, selai, dan campuran yoghurt (Terefe et al., 

2009).  

Kandungan gizi yang paling banyak terdapat dalam buah stroberi 

adalah vitamin C yang berperan dalam meningkatkan produksi hormon seks 

dan memperlancar aliran darah menuju organ intim. Warna merah menyala 
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pada buah stroberi berasal dari kandungan antosianin yang berperan sebagai 

antioksidan untuk melindungi struktur sel dalam tubuh serta mencegah 

kerusakan oksigen pada organ tubuh manusia (Rohmayati, 2013).   

Hasil penelitian Pogjanta et al., dalam Gardjito (2013), pembuatan 

produk olahan roti (roti sandwich, roti manis, roti mentega, roti chiffon, dan 

kue kering) menggunakan substitusi tepung labu kuning. Substitusi tepung labu 

kuning yang digunakan bervariasi yaiyu: 10, 20, 30, 40, dan 50% dengan 

parameter untuk mengetahui aktivitas air, tekstur, dan kandungan β-karoten 

pada produk olahan Roti.  

Hasil penelitian Kristiyanto (2013), pemanfaatan buah sukun 

(Arthocarpus communis Forst) dalam pembuatan yoghurt dengan penambahan 

ekstrak kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) sebagai pewarna alami. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap dengan 2 faktor, faktor yang pertama yaitu buah sukun 100 g, 150 g, 

dan 200 g dan faktor kedua yaitu ekstrak kulit buah naga 0%, 10% dan 20%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pengaruh nyata dan interaksi 

antara buah sukun dan ekstrak kulit buah naga terhadap kadar glukosa, protein, 

dan vitamin C.   

Hasil penelitian Samsumaharto (2008), perbandingan fermentasi 

yoghurt susu biji asam (Tamarindus indica L) dengan yoghurt susu murni 

menunjukkan bahwa hasil analisis kadar lemak, protein, asam laktat dan kadar 

vitamin C mengunakan metode ekstraksi Soxhletasi, metode semi mikro 

Kjeldahl, metode titrasi, dan metode titrasi iodium dapat disimpulkan bahwa 
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susu biji asam dapat dijadikan bahan dasar alternatif pada pembuatan yoghurt 

selain susu murni.  

Menurut Pertiwi dkk (2014), buah stroberi merupakan buah yang 

cukup mudah mengalami kerusakan. Tindakan alternatif yang dapat dilakukan 

untuk menangani masalah tersebut adalah mengolah buah stroberi menjadi 

berbagai macam produk olahan. Stroberi dapat diolah menjadi sari buah 

stroberi alami menggunakan ekstraksi osmosis. 

  Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan bahan 

dasar labu kuning, susu biji asam, dan stroberi tersebut, belum dikemukakan 

mengenai sifat fungsionalitas  yoghurt yang disuplementasi dengan labu 

kuning dan penambahan buah stroberi. Labu kuning memiliki kandungan β- 

karoten dan vitamin C begitu juga buah stroberi memiliki kandungan 

antosianin dan vitamin C sehingga keduanya merupakan sumber antioksidan. 

Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul : “ KADAR 

VITAMIN C DAN SIFAT ORGANOLEPTIK YOGHURT DENGAN 

PENAMBAHAN STROBERI (Fragaria sp) DAN LABU KUNING 

(Cucurbita moschata Durch) ”. 

B. PEMBATASAN MASALAH   

Untuk menghindari perkembangan permasalahan yang luas, maka 

perlu adanya pembatasan permasalahan yang meliputi: 

a. Subjek penelitian : Buah Stroberi dan Labu Kuning 

b. Objek penelitian   :  Yoghurt  
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c. Parameter penelitian :  Dengan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji 

kualitatif meliputi uji sifat organoleptik yoghurt 

dengan penambahan labu kuning dan jus buah 

stroberi sedangkan uji kuantitatif meliputi uji 

kadar vitamin C yoghurt dengan penambahan 

labu kuning dan jus buah stroberi. 

C. PERUMUSAN MASALAH  

  Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana kadar vitamin C yoghurt dengan penambahan labu kuning dan 

jus buah stroberi?  

2. Bagaimana sifat organoleptik yoghurt dengan penambahan labu kuning 

dan jus buah stroberi?  

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui kadar vitamin C yoghurt dengan penambahan labu 

kuning dan jus buah stroberi. 

2. Untuk mengetahui sifat organoleptik yoghurt dengan penambahan labu 

kuing dan jus buah stroberi. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberi manfaat:  

1. Bagi Peneliti  

Bagi peneliti penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

terutama tentang pemanfaatan labu kuning (Cucurbita moschata Durch) dan 

buah stroberi (Fragaria sp) untuk meningkatkan sifat fungsionalitas 

yoghurt.  

2. Bagi Masyarakat  

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan 

labu kuning sebagai produk olahan yoghurt dan dapat memberikan 

gambaran terhadap pengkaji atau pengusaha kecil tentang penerapan 

bioteknologi dalam bidang olahan makanan secara fermentasi.  

3. Untuk Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini menjadi acuan penelitian lebih lanjut 

yang mempunyai arah sama dan dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi 

peneliti selanjutnya.  

 


