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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Tempe merupakan produk pangan khas Indonesia berbahan kedelai 

yang diolah melalui fermentasi kapang Rhizopus oligosporus. Tempe sangat 

familiar dikalangan masyarakat Indonesia karena memiliki rasa yang enak 

dan harganya murah, kandungan gizi tempe juga lengkap terdapat  lemak, 

protein, vitamin B12 dan isoflavon yang telah terbukti secara ilmiah 

bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan Direktorat Gizi, Departemen 

Kesehatan (1992) kandungan gizi tempe dalam 100 g terdapat energi         

149 kkal, protein 18,3 g, lemak 4,0 g, karbohidrat 12,7 g, kalsium 129 mg, 

fosfor 154 mg, besi 10 mg, vitamin A 50 SI, dan vitamin B1 0,17 mg. 

Widiantoko (2014)  menambahkan bahwa sari tempe dengan penambahan air 

perbandingan 1:3 mengandung kadar protein 3,79 (%bb), kadar lemak 2,58 

(%bb) dan total padatan  (13,74%).  

Tempe segar tidak dapat disimpan lama,  tempe hanya tahan selama 

2x24 jam  lewat masa itu  kapang tempe mati dan selanjutnya akan tumbuh 

bakteri atau mikroba perombak protein akibatnya tempe cepat busuk, oleh 

karena itu produk tempe harus segera dipasarkan setelah masa panen. Daya 

tahan yang terlalu singkat menyebabkan pemasarannya sangat terbatas. 

Pemanfaatan olahan tempe juga sangat sederhana padahal produksi tempe 

melimpah, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 81 ribu usaha pembuatan 

tempe yang memproduksi 2,4 juta ton tempe pertahun dan merupakan negara 

produsen tempe terbesar di dunia (Badan Standarisasi Nasional,2012). Produk 

olahan tempe dikalangan masyarakat biasanya hanya digoreng untuk lauk, 

oseng-oseng, bacem, kripik dan disayur. Untuk mengatasi masalah tersebut 

perlu dilakukan diversifikasi tempe menjadi produk olahan yang dapat 

memberikan nilai tambah tempe, dengan melihat kandungan gizi              

yang terdapat dalam tempe, maka hasil diversifikasi pangan berbasis               

tempe yang dapat dikembangkan salah satunya adalah mengambil 
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sari tempe diolah menjadi produk yoghurt sehingga memiliki umur simpan 

lama dan berpotensi memberi nilai tambah terhadap tempe.  

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 bakteri probiotik 

seperti Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophillus, L. acidophilus 

dan Bifodobacterium sp (Kartikasari, 2014).  Bahan baku pembuatan yoghurt 

tidak hanya dari susu segar tetapi dapat juga dapat berasal dari diversifikasi 

produksi nabati seperti tempe yang memiliki kandungan protein yang tinggi 

sehingga tercipta produk yoghurt nabati yang kaya protein.  

Prinsip pembuatan yoghurt adalah fermentasi menggunakan bakteri 

asam laktat seperti bakteri Lactobacillus bulgaricus, L. acidophilus 

Streptococcus thermophilus dan Bifodobacterium sp. Bakteri-bakteri tersebut 

akan menguraikan laktosa (gula susu) menjadi asam laktat dan berbagai 

komponen aroma dan cita rasa. Starter bakteri tersebut dapat didapatkan di 

Universitas Gajah Mada, tetapi sering kali ada yang menggunakan biakan dari 

yoghurt susu yang dapat dibeli di supermarket (Haryoto,1996). Yoghurt susu 

tersebut dikenal dengan Plain Yoghurt didalamnya terdapat kultur hidup 

bakeri asam laktat.  

Penambahan persentase starter yang berbeda dapat menghasilkan 

kualitas yoghurt yang berbeda pula, untuk itu perlu dicari konsentrasi yang 

tepat dalam pemberian dosis starter untuk menghasilkan yoghurt yang baik 

dan dapat meningkatkan kadar protein dalam yoghurt. Hasil penelitian    

(Laelatus, 2013) menunjukkan interaksi variasi dosis starter (L. bulgaricus 

dan S. thermophilus) dan penambahan ekstrak buah alpukat                   

(Persea gratissima) berpengaruh terhadap peningkatan kandungan protein 

tertinggi pada perlakuan A1B2 (starter 3% dan ekstrak alpukat 10%). 

Penelitian lain yang mendukung menurut Agestina (2014), bahwa konsentrasi 

starter 7 ml berpengaruh terhadap kadar vitamin C dan kadar glukosa 

tertinggi, serta mempengaruhi uji organoleptik yoghurt siwalan. Prasetyo 

(2010), menyatakan bahwa penggunaan starter pada level 3% pada yoghurt 
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lebih disukai oleh panelis. Ditambahkan oleh Tamine dan Robinson (1989) 

dalam Zakaria (2008) bahwa penambahan starter yang berbeda dapat 

menghasilkan kualitas yoghurt yang berbeda pula.    

Konsumen terutama anak-anak akan lebih menyukai yoghurt yang 

mempunyai variasi rasa buah, apalagi sari tempe cenderung memiliki rasa 

langu. Penambahan  zat perasa dan pewarna dalam produk yoghurt komersial 

dapat dilakukan untuk menarik konsumen melalui warna, aroma, dan rasa 

yang memikat. Nangka merupakan buah yang memiliki  rasa manis karena 

kandungan gula yang tinggi, di antaranya glukosa, fruktosa dan sukrosa. 

Selain itu, nangka juga memiliki bau yang khas dan tajam, oleh karena itu 

penggunaan nangka dalam pembuatan yoghurt dikaji dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian (Azizah,2013) menunjukkan bahwa ekstrak buah 

nangka  mengurangi rasa asam pada uji organoleptik, meningkatkan kesukaan 

panelis dan tidak berpengaruh terhadap tekstur. Persentase penambahan 

ekstrak buah nangka sebanyak 5% adalah yang paling optimal ditinjau dari 

sifat fisik, organoleptik, dan kesukaan panelis terhadap yogurt.  

Menurut Tim Penulis SNI (2009), yoghurt yang memenuhi 

persyaratan menurut kriteria SNI adalah yoghurt dengan penampakan yang 

kental, rasa yang asam, aroma khas yoghurt, konsistensi yang homogen dan 

memiliki kadar protein minimal 2,7%. Penambahan ekstrak buah nangka dan 

konsentrasi starter diharapkan dapat menghasilkan yoghurt yang memenuhi 

persyaratan SNI dan meningkatkan tingkat kesukaan konsumen terhadap 

yoghurt yang dibuat dari bahan-bahan nabati. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peniliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul ”UJI KADAR PROTEIN DAN 

ORGANOLEPTIK YOGHURT TEMPE DENGAN PENAMBAHAN 

EKSTRAK BUAH NANGKA (Artocarpus heterophyllus) DAN 

KONSENTRASI STARTER YANG BERBEDA”. 
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B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian ini terarah dan untuk menghindari meluasnya 

permasalahan maka perlu adanya pembatasan masalah berikut: 

1. Obyek penelitian adalah yoghurt tempe. 

2. Subyek penelitian ini adalah tempe, buah nangka masak dan starter 

(plain yoghurt). 

3. Parameter yang diteliti adalah kadar protein terlarut dan organoleptik 

(tekstur, warna, aroma, rasa) serta daya terima masyarakat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan 

masalah sabagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak buah nangka dan konsentrasi 

starter yang berbeda terhadap kadar protein pada yoghurt tempe? 

2. Bagaimana pengaruh penambahan ekstrak buah nangka dan konsentrasi 

starter yang berbeda terhadap organoleptik dan daya terima pada yoghurt 

tempe ? 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak buah nangka dan 

konsentrasi starter yang berbeda terhadap kadar protein pada yoghurt 

tempe. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan ekstrak buah nangka dan 

konsentrasi starter yang berbeda terhadap organoleptik dan daya terima 

yoghurt tempe.  
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E. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya: 

 a.   Untuk Ilmu pengetahuan  

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan bahwa bahan baku 

pembuatan yoghurt tidak hanya berasal dari susu, tetapi dapat 

menggunakan bahan lain,contonya sari tempe yang memiliki kandungan 

gizi tinggi, sehingga tercipta variasi bahan baku yoghurt yang bermacam-

macam. 

b. Untuk peneliti  

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan 

dengan pemberian dosis starter dan penambahan ekstrak buah dalam 

pembuatan yoghurt. 

c. Untuk masyarakat  

Memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan 

pemanfaatan tempe sebagai diversifikasi pangan menjadi produk olahan 

yoghurt dan hasil penelitian dapat dikembangkan sebagai usaha kecil 

yang dapat menambah pendapatan masyarakat. 

 

 


