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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perhatian masyarakat dewasa ini terhadap pentingnya pengaruh makanan 

dan minuman terhadap kesehatan yang semakin meningkat, memicu 

berkembangnya produk-produk pangan yang memiliki fungsi kesehatan terutama 

dalam pemanfaatan produk-produk alami seperti bengkuang. Tanaman bengkuang 

(Pachyrrhizus erosus) menghasilkan umbi yang umumnya sering dikonsumsi oleh 

masyarakat. Kandungan vitamin pada buah bengkuang adalah vitamin C dan B1 

sedangkan kandungan mineralnya adalah kalsium, fosfor dan zat besi.  

Berdasarkan penelitian Akhadiana (2012),  bengkuang juga diketahui 

memiliki kandungan inulin yang memiliki kemampuan yang efektif untuk 

berperan sebagai prebiotik. Prebiotik adalah bahan atau senyawa yang tidak dapat 

dicerna oleh enzim pencernaan manusia yang menghasilkan pengaruh 

menguntungkan terhadap manusia dengan cara menstimulir secara selektif 

pertumbuhan mikroba terbatas pada saluran pencernaan sehingga dapat 

meningkatkan kesehatan manusia. Menurut Damayanti (2010), kandungan inulin 

pada umbi bengkuang sebesar 2,20 %.  

Melihat potensi dan manfaat bengkuang, dalam penelitian ini minuman 

kesehatan yang dikaji berupa sari umbi bengkuang yang difermentasi dengan 

kultur  Lactobacillus plantarum.  Pada penelitian ini bengkuang yang digunakan 

adalah jenis bengkuang gajah, karena banyak dibudidayakan di daerah kediri serta 

memiliki masa panen yang lebih cepat. Bakteri Lactobacillus plantarum milik 
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laboratorium Mikrobiologi THP-UB dipilih sebagai isolat dalam pembuatan 

minuman sinbiotik karena bakteri ini bersifat prebiotik dan menurut Saulnier 

(2007) diketahui bahwa Lactobacillus plantarum memiliki enzim inulinase yaitu 

β-fructofuranosidase yang dapat memecah inulin. Dalam  penelitian Wilda (2012) 

juga telah dibuktikan bahwa pertumbuhan Lactobacillus plantarum meningkat 

dengan adanya penambahan inulin dari umbi bengkuang.  

Produk yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dikatakan pangan 

fungsional karena mengandung Lactobacillus plantarum sebagai probiotik yang 

bermanfaat bagi kesehatan dan juga mengandung inulin sebagai prebiotik dari sari 

umbi bengkuang. Kombinasi dari probiotik dan prebiotik yang disebut dengan 

sinbiotik. Menurut Gibson and  Fuller (1999), minuman sinbiotik adalah minuman 

kesehatan yang merupakan salah satu makanan fungsional berupa suplemen yang 

mempunyai efek menguntungkan terhadap tubuh dengan cara menyumbangkan 

zat-zat dalam pencernaan yang dikonsumsi manusia dalam bentuk cairan 

minuman  

Syarat petumbuhan bakteri probiotik adalah tersedianya sumber nutrisi 

(Fardiaz, 1990). Menurut Rahman (1989) sukrosa merupakan substrat yang 

digunakan dalam proses fermentasi sebagai sumber karbon. Berdasarkan 

pernyataan dari Hermena (1985), yaitu jumlah air yang ditambahkan pada proses 

pembuatan susu kedelai sangat menentukan mutu dari susu yang dihasilkan, 

membuktikan bahwa pengaruh konsentrasi air atau tingkat pengenceran 

berpengaruh pada mutu produk. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan minuman sinbiotik sari 

bengkuang yaitu belum diketahui proporsi sari umbi bengkuang : air dan 
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konsentrasi sukrosa yang tepat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh proporsi sari umbi bengkuang : air dan konsentrasi sukrosa. Hal ini 

disebabkan karena penambahan sukrosa dan proporsi air mempengaruhi mutu 

produk ditinjau dari sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptiknya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah perbedaan proporsi sari umbi bengkuang : air dan variasi 

konsentrasi penambahan sukrosa pada pembuatan minuman sinbiotik sari umbi 

bengkuang mempengaruhi sifat fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik 

minuman sinbiotik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi proporsi sari 

umbi bengkuang : air dan konsentrasi sukrosa terhadap sifat fisik,kimia, dan 

mikrobiologi minuman sinbiotik sari umbi bengkuang serta menentukan 

komposisi yang tepat guna mendapatkan minuman sinbiotik dengan kualitas 

terbaik. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini didapatkan upaya diversifikasi bengkuang pada bidang 

mikrobiologi pangan sehingga berpotensi sebagai pangan fungsional. Penelitian 

ini juga memberikan informasi tentang pemanfaatan produk umbi-umbian sebagai 

bahan baku pembuatan minuman sinbiotik. 
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1.5  Hipotesa 

Diduga perbedaan proporsi sari umbi bengkuang : air dan konsentrasi 

sukrosa berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan organoleptik minuman 

sinbiotik sari umbi bengkuang. 

 


