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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Beras merupakan makanan pokok yang banyak dikonsumsi oleh warga di 

dunia, terutama di benua Asia. Walaupun umumnya beras yang dikonsumsi 

berwarna putih, terdapat juga varietas beras yang memiliki pigmen warna seperti 

beras merah, beras cokelat dan beras hitam. Beras merah merupakan salah satu 

sumber pangan yang mengandung sumber antioksidan. Beras ini memiliki lapisan 

luar bekatul yang merupakan sumber yang baik akan protein, serat, lemak dan 

vitamin E (Iriyani, 2011). 

Bekatul mungkin menurut sebagian orang adalah limbah penggilingan 

padi yang seharusnya dibuang dan tidak dikonsumsi manusia, namun dibalik 

semua itu bekatul memiliki kandungan serat pangan yang tinggi. Dengan 

mobilitas yang tinggi dikehidupan urban ini, kebutuhan akan serat sering kali 

tidak terpenuhi, alternatif serat yang murah dapat diperoleh dari bekatul. 

Pemanfaatan bekatulberpotensi sebagai salah satu pangan fungsional. Pangan 

fungsional didefinisikan sebagai makanan yang berdasarkan pengetahuan tentang 

hubungan antara makanan dan komponen makanan juga kesehatan yang 

diharapkan mempunyai manfaat kesehatan tertentu (Owily, 2010). 

Beras merah banyak mempunyai khasiat antara lain dapat meningkatkan 

perkembangan otak dan menurunkan kolesterol darah. Beras merah mengandung 

tiamin (vitamin B1) yang diperlukan untuk mencegah beri-beri pada bayi. Zat besi 

yang terkandung di dalamnya juga lebih tinggi, membantu bayi usia 6 bulan ke 

atas yang asupan zat besinya dari ASI sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan 

tubuh. Bekatul beras merah juga mempunyai manfaat yang besar untuk kesehatan 

yaitu mempunyai kandungan Vitamin B15 atau asam pangamic paling tinggi 

dibandingkan dengan tanaman lain. 

Dibandingkan dengan beras, bekatul memiliki kandungan asam amino 

lisin yang lebih tinggi. L-lisin atau lisin yang penting untuk pertumbuhan serta 

memperbaiki otot.Bersama dengan vitamin C, lisin memainkan peran penting 
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dalam pembentukan kolagen.Bekatul beras juga kaya akan vitamin B kompleks 

dan vitamin E. Vitamin B kompleks sangat dibutuhkan sebagai komponen 

pembangun tubuh, sedangkan vitamin E merupakan antioksidan yang sangat kuat. 

Bekatul dapat diolah menjadi pilihan makanan fungsional yang 

meningkatkan perbaikan gizi dan status kesehatan masyarakat (Auliana, 2009). 

Menurut hasil penelitian Setyawati (2011) bahwa kadar protein tempe bekatul 

pada fermentasi 36 jam dengan penambahan tepung bekatul 0%, 4%, 6% berturut-

turut sebanyak 9,20%; 11,06%; 10,69%. Menurut hasil penelitian Listyani dan 

Elok (2013), Rerata kadar protein opak bekatul berkisar antara 8,15-8,69%. Kadar 

protein opak bekatul meningkat dengan semakin bertambahnya bekatul yang 

ditambahkan. Hal ini dikarenakan bekatul mengandung protein yang tinggi 

sehingga semakin tinggi penambahan bekatul terhadap produk maka kadar protein 

produk tersebut semakin tinggi, seperti yang dikatakan bahwa bekatul merupakan 

sumber serat makanan yang mengandung protein, lemak, mineral dan vitamin. 

Kandungan protein dalam bekatul dapat mencapai 12,0 - 15,6%. 

Yoghurt merupakan hasil olahan susu yang diproses melalui proses 

fermentasi dan mempunyai rasa asam yang spesifik. Starter bakteri yang 

digunakan adalah: Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang 

merupakan bakteri non probiotik karena hanya sebentar bertahan hidup di dalam 

saluran pencernaan oleh karena itu aktivitasnya kurang ampuh untuk 

mengalahkan bakteri patogen yang membahayakan kesehatan (Gilliland, 1985).  

Yoghurt mempunyai nilai gizi yang tinggi dari susu segar yang digunakan 

sebagai bahan pembuatan yoghurt, karena meningkatkan total padatan sehingga 

kandungan zat-zat gizi lainnya meningkat. Bahan dasar dari yoghurt yaitu 

menggunakan susu. Susu merupakan bahan pangan yang mempunyai nilai gizi 

tinggi karena mempunyai kandungan nutrisi yang lengkap seperti laktosa, lemak, 

protein, berbagai vitamin dan mineral. 

Manfaat dari mengkonsumsi yoghurt yaitu mudah dicerna, baik untuk 

kesehatan usus, membantu proses penyerapan nutrisi, meningkatkan kekebalan 

tubuh, membantu penyembuhan infeksi saluran pencernaan, menurunkan infeksi 

jamur serta kaya akan kalsium. 
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Hasil penelitian Nofriyati (2013), dengan judul ”Pengaruh Penambahan 

Madu terhadap Mutu Yoghurt Jagung”, menunjukkan bahwa nilai gizi yang 

terdapat pada yoghurt jagung dengan penambahan madu 2%-10% telah memenuhi 

persyaratan SNI 2981 : 2009. Nilai gizi tertinggi pada yoghurt jagung dengan 

penambahan madu 10%, dengan hasil analisis kadar protein 3,15%, kadar lemak 

2,73%, total padatan 20,54%, pH 3,8, total asam laktat 0,85%, kadar abu 0,32%, 

kadar serat kasar 4,49%, viskositas 4,66 dPa.s, total bakteri asam laktat 5,3 x 

10
8
CFU/ml dan lempeng total 6,6 x 10

8
CFU/ml.  

Melihat permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mencoba 

mengembangkan suatu penelitian dengan menambahkan ekstrak bekatul beras 

merah pada pembuatan yoghurt dalam penelitian skripsi yang berjudul  

“PEMANFAATAN EKSTRAK BEKATUL BERAS MERAH SEBAGAI 

SUMBER PREBIOTIK DALAM PEMBUATAN YOGHURT DENGAN 

VARIASI LAMA FERMENTASI” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah, maka perlu diadakan pembatasan 

masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada : 

1. Subyek penelitian adalah bekatul beras merah 

2. Obyek penelitian adalah yoghurt  

3. Parameter penelitian adalah kadar protein dan jumlah bakteri  

 

C. Rumusan Masalah  

Bagaimana kadar protein dan jumlah bakteri yoghurt bekatul beras merah dari 

penambahan bekatul beras merah dan variasi lama fermentasi? 

 

D. Tujuan 

Untuk mengetahui kadar protein dan jumlah bakteri yoghurt bekatul beras merah 

dari penambahan bekatul beras merah dan variasi lama fermentasi. 
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E. Manfaat 

Manfaat penelitian adalah : 

a. Ilmu pengetahuan 

1) Memberikan informasi tentang manfaat dari ekstrak bekatul beras merah 

2) Memberikan inovasi bahan pembuatan yoghurt yang sehat dan bernutrisi 

tinggi 

b. Bagi peneliti 

1) Memberikan wawasan baru mengenai inovasi bahan pangan yang 

bermanfaat dan sehat dikonsumsi 

2) Memberikan informasi mengenai kandungan gizi dan manfaat dari 

ekstrak bekatul beras merah 

c. Bagi masyarakat 

Memberikan informasi tentang peluang usaha baru dalam memanfaatkan 

ekstrak bekatul beras merah sebagai bahan pembuatan yoghurt. 

 


