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I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Upaya diversifikasi produk olahan susu kini semakin berkembang, hal ini 

dikarenakan susu merupakan produk yang mudah mengalami kerusakan. Salah satu 

usaha untuk mengurangi kerusakan pada produk susu yaitu dengan melakukan 

fermentasi susu. Fermentasi bertujuan agar susu dapat disimpan lebih lama dan 

menghasilkan produk susu dengan karakteristik rasa, aroma, tekstur yang 

diinginkan, selain itu juga menghindari atau mencegah hal-hal yang tidak 

menguntungkan bagi kesehatan seperti diare, lactose intolerance dan kanker usus 

(Hanlin dan Evancho, 1992).  

 Yoghurt merupakan salah satu minuman fermentasi yang sudah tidak asing 

lagi ditelinga masyarakat, rasa asam, manis serta menyegarkan adalah ciri khasnya. 

Di Indonesia, yoghurt merupakan minuman yang baru popular dibandingkan dengan 

kawasan Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Kelebihan dari yoghurt yaitu 

mengandung bakteri asam laktat yang hidup dan bersifat antagonis terhadap bakteri 

yang tidak diinginkan. Penderita lactose intolerance dapat mengkonsumsi yoghurt 

karena bakteri asam laktat telah memecah laktosa menjadi gula yang lebih 

sederhana. Pada proses fermentasi ini, produk yoghurt menggunakan bakteri asam 

laktat seperti L. bulgaricus, S. thermophilus, L. acidophilus dan Bifidobacterium. 

Bakteri asam laktat dapat merangsang terbentuknya kekebalan tubuh terhadap 

infeksi bakteri yang tidak diinginkan (Prangdimurti, 2011). Menurut Tannock (1999), 

standar minimum jumlah bakteri yang dihasilkan pada produk yoghurt yaitu 107 

CFU/ml atau 7 log CFU/ml produk akhir.  

 Lama fermentasi merupakan salah satu dari faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangbiakan bakteri asam laktat pada proses pembuatan 

yoghurt. Hal ini perlu diperhatikan agar dapat mencegah terjadinya dorninasi salah 

satu galur biakan atau spesies lain (Amar, 2012). Proses fermentasi akan 

dipengaruhi oleh mekanisme pemecahan laktosa serta nutrisi yang terdapat pada 

media fermentasi. Semakin banyak nutrisi yang diberikan maka proses fermentasi 

akan semakin panjang.  
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 Penambahkan sari buah pada proses pembuatan yogurt dapat berfungsi 

sebagai sumber nutrisi bagi mikroba dan menambah nilai fungsional yoghurt 

dikarenakan senyawa-senyawa antioksidan alami yang terkandung pada sari buah. 

Salah satu buah yang dapat digunakan sari buahnya untuk ditambahkan pada 

proses pembuatan yoghurt yaitu buah sirsak. 

 Buah sirsak (Anonna muricata L.) di Indonesia masih tergolong kurang 

dimanfaatkan dibanding buah lain, hal ini dikarenakan masa simpan buah yang 

singkat (Ibniati, 2011). Buah sirsak mengandung vitamin dan serat pangan, sehingga 

disayangkan jika penggunaanya kurang maksimal. Buah sirsak merupakan buah 

yang mengandung senyawa-senyawa antioksidan. Senyawa antioksidan dapat 

berfungsi sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat dan mencegah 

proses oksidasi lipid. Senyawa ini mampu memberikan elektronnya dengan cuma-

cuma kepada molekul radikal bebas tanpa terganggu sama sekali fungsinya dan 

dapat memutus reaksi berantai dari radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). Dengan 

adanya penambahan sari buah sirsak diharapkan dapat meningkatkan aktivitas 

antioksidan pada produk yoghurt. 

 Penambahan sari buah yang berlebihan pada produk yoghurt selain dapat 

meningkatkan senyawa antioksidan, disisi lain dapat menghambat laju pertumbuhan 

bakteri asam laktat. Lama fermentasi yang berlebihan pada produk akan 

menghasilkan bakteri asam laktat yang berlebihan ataupun penurunan bakteri asam 

laktat akibat berkurangnya kebutuhan nutrisi sehingga menyebabkan kegagalan 

dalam fermentasi. Pada penelitian ini masih belum diketahui penambahan sari buah 

sirsak dan lama fermentasi yang tepat, untuk mendapatkan produk yoghurt dengan 

karakteristik fisik dan kimia yang diinginkan. Oleh karena itu, kajian dengan 

penambahan sari buah dan lama fermentasi yang berbeda dipilih sebagai kajian 

penelitian ini. Adanya penambahan sari buah sirsak pada pembuatan yoghurt 

diharapkan memberikan nilai tambah berupa manfaat lebih dari senyawa antioksidan 

sedangkan lama fermentasi ditujukan agar mendapatkan karakteristik yang sesuai 

dengan standar yoghurt.  

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai pengaruh penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi terhadap 

aktivitas antioksidan, karakteristik fisik, kimia, organoleptik dan mendapatkan 

formula terbaik dari yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah dengan penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

berpengaruh terhadap aktivitas antioksidan, karakteristik  fisik dan kimia dari 

yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak. 

2. Bagaimana formula terbaik dan uji organoleptik minuman yoghurt terhadap 

karakteristik fisik serta kimia yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak. 

 

1.3 Tujuan  

1.  Mengetahui pengaruh penambahan sari buah sirsak dan lama fermentasi 

 terhadap aktivitas antioksidan, karakteristik fisik dan kimia dari yoghurt 

 dengan penambahan sari buah sirsak. 

2. Mendapatkan formula terbaik dan uji organoleptik minuman yoghurt terhadap 

karakteristik fisik serta kimia yoghurt dengan penambahan sari buah sirsak. 

 

1.4 Manfaat 

 Penelitian ini dapat menghasilkan minuman yoghurt dengan penambahan 

sari buah sirsak yang mengandung antioksidan agar dapat menjaga tubuh dari 

senyawa radikal bebas. 

 

1.5 Hipotesa 

 Diduga perbandingan antara penambahan sari buah sirsak dan lama 

fermentasi berpengaruh pada aktivitas antiosidan, karakteristik fisik, kimia dan uji 

organoleptik serta perlakuan terbaik pada minuman yoghurt. 

 

 

 

 

 


