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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang sangat penting di 

Indonesia, karena kedelai mempunyai nilai kemanfaatan yang tinggi. Menurut 

Anonim (1995), ada dua jenis kedelai yang umum dikenal masyarakat yaitu 

kedelai kuning dan kedelai hitam. Selama ini kedelai kuning biasa digunakan 

untuk membuat tahu, tempe, dan susu kedelai, sedangkan untuk kedelai hitam 

dimanfaatkan dalam pembuatan tauco dan kecap. Dilihat dari segi ekonomi 

kedelai hitam lebih murah dibanding kedelai kuning, akan tetapi jika dipandang 

dari nilai gizinya keduanya mempunyai komposisi yang tidak jauh berbeda. 

Untuk penganekaragaman makanan kedua jenis kedelai tersebut dapat 

dimanfaatkan dalam pembuatan soyghurt. 

Soyghurt merupakan olahan susu kacang kedelai yang diasamkan melalui 

proses fermentasi dengan menggunakan campuran bakteri pembentuk asam yaitu 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus. Kelebihan soyghurt 

dibandingkan dengan yoghurt sapi adalah lebih sedikit memerlukan bibit (starter) 

yaitu 1% dan untuk yoghurt sapi 2%. Pembuatannya dapat dilakukan pada suhu 

kamar dan lebih kaya akan cita rasa (Winarno, 1995). 

Pembuatan soyghurt biasanya menggunakan gula pasir, padahal 

kebutuhan gula di Indonesia terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan 
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penduduk. Selain itu kebutuhan gula secara nasional tidak dapat dipenuhi hanya 

dengan mengandalkan gula pasir. Oleh karena itu perlu upaya pemanfaatan dari 

bermacam-macam jenis gula seperti gula kelapa, gula aren, madu, dan lain 

sebagainya. Dilihat dari segi gizinya gula kelapa memiliki kandungan energi 386 

kalori, yang tidak kalah penting lagi ternyata gula kelapa juga mempunyai 

kandungan mineral yang tidak kalah dengan gula pasir, seperti kalsium, fosfor, 

dan besi. Jika kandungan kalsium, fosfor, dan besi pada gula pasir masing-masing 

berurutan sebesar 5mg, 1mg, dan 0.25mg maka lain halnya dengan gula kelapa 

yaitu masing-masing 76mg, 37mg, dan 2.6mg (DKMB,1994). Dilihat dari nilai 

mineralnya dapat diketahui bahwa gula kelapa mempunyai nilai kemanfaatan 

yang lebih dibanding gula pasir. 

Prinsip pembuatan soyghurt adalah fermentasi susu kedelai dengan 

menggunakan bakteri asam laktat yaitu  Lactobacillus bulgaricus dan 

Streptococcus thermophillus, kedua bakteri tersebut akan menguraikan laktosa 

(gula susu) menjadi asam laktat dengan berbagai komponen dan cita rasa (Faras, 

2004). Gula kelapa mempunyai senyawa molekul yang sama dengan gula pasir 

yaitu sukrosa yang akan dipecah menjadi fruktosa dan galaktosa sehingga dari 

senyawa-senyawa tersebut asam laktat dapat terbentuk (Gaman, 1995) .  

Peneliti terdahulu Oleh Agustin Ikawati (2006), telah membuat soyghurt 

dengan bahan dasar kedelai kuning dan penambahan sukrosa berupa gula pasir 

dengan taraf perlakuan 3%, 6% dan 9%, hasilnya tidak signifikan terhadap kadar 

asam laktat. karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul  

“Pengaruh gula kelapa (gula jawa) pada pembuatan soyghurt terhadap 

kadar asam laktat, daya terima, dan sifat organoleptik”. 
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B. Pembatasan  Masalah 

Untuk menghindari meluasnya suatu permasalahan penelitian, maka perlu 

adanya pembatasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah tersebut adalah: 

1. Subyek penelitian ini adalah penambahan gula kelapa 3%, 6% dan 9%, 

2. Obyek penelitian ini adalah kadar asam laktat, sifat organoleptik dan daya 

terima,  

3. Parameter penelitian ini adalah kadar asam laktat, uji daya terima dan sifat 

organoleptik yang dinilai oleh para panelis. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: 

“Bagaimana pengaruh gula kelapa (gula jawa) pada pembuatan soyghurt terhadap 

kadar asam laktat, daya terima dan sifat organoleptik?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gula 

kelapa (gula jawa) dalam pembuatan soyghurt terhadap kadar asam laktat, 

daya terima, dan sifat organoleptik. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian khususnya pada 

pembuatan soyghurt. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan apabila melakukan 

penelitian sejenis. 

3. Bagi masyarakat 

Untuk menambah wawasan tentang keanekaragaman pangan melalui 

pengolahan soyghurt. 


