
BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia. Hal ini sudah diketahui pula oleh orang-orang yang hidup jauh sebelum 

tahun masehi dikenal, bahwasannya susu dapat mendorong pertumbuhan manusia 

dengan sangat baik sejak bayi sampai dewasa. Ditinjau dari komposisi kimianya, 

susu merupakan minuman bergizi tinggi karena mengandung hampir semua zat 

gizi yang diperlukan tubuh manusia sehingga baik untuk dikonsumsi. Komponen-

komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan protein 

susu berkisar antara 3-5% sedangkan kandungan lemaknya berkisar antara 3-8%. 

Sedangkan komponen-komponen lain yang terdapat dalam susu adalah padatan. 

Jika padatan dihilangkan lemaknya, maka namanya adalah padatan bukan lemak 

(pbl). Jadi pbl terdiri atas protein, hidrat arang, vitamin dan mineral-mineral 

(Hadiwiyoto, 1994).  

 Selain memiliki kandungan nutrisi yang banyak, susu juga merupakan 

bahan dasar dari berbagai hasil olahan. Hasil olahan susu merupakan produk yang 

dibuat dari susu atau produk-produk suatu perlakuan terhadap susu atau produk-

produk yang dibuat dari hasil sisa keduanya (Hadiwiyoto, 1987). Pengolahan dan 

pengawetan susu merupakan suatu bentuk untuk mempertahankan kandungan gizi 

dari susu agar tidak mengalami degradasi nutrisi dan kerusakan, sehingga praktis 

dan higienis dalam pemanfaatannya. Fermentasi susu merupakan bentuk 

pengolahan susu dengan prinsip perlakuan pH dan dengan penambahan starter 

bakteri asam laktat yang mampu memecah laktosa menjadi asam laktat. Bakteri-
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bakteri Bacillus coagulans dan Bacillus calidolactis diketahui juga dapat 

mengahasilkan asam laktat. Asam laktat yang timbul dapat menyebabkan pH susu 

menjadi turun. Jika pH susu mencapai titik iso elektris protein susu , maka protein 

susu akan menggumpal sehingga menimbulkan jedalan (curd) misalnya pada 

pembuatan yoghurt (Anonymous, 2005) 

 Pengolahan air susu menjadi yoghurt sudah lama dikenal di Indonesia, 

hanya saja masih berkisar pada lingkungan kota dan bahan baku untuk pembuatan 

yoghurt pada umumnya dari air susu sapi, tapi dapat juga dari air susu kambing 

atau domba (Ratnawati dan Harlia, 1987).  

 Yoghurt adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yoghurt 

dapat dibuat dari susu apa saja, termasuk susu kacang kedelai. Tetapi produksi 

modern saat ini didominasi susu sapi. Fermentasi gula susu (laktosa) 

menghasilkan asam laktat, yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan 

tekstur seperti gel dan bau yang unik pada Yoghurt (Hidayati, 2010). 

 Bakteri-bakteri ini mampu menguraikan gula susu (laktosa) menjadi asam 

laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan yoghurt rasanya asam. Proses 

fermentasi menyebabkan kadar laktosa dalam yoghurt berkurang, sehingga 

yoghurt aman dikonsumsi oleh orang yang alergi susu dan lansia. 

 Jenis yoghurt yang tersedia dipasaran terdapat dua jenis yaitu yoghurt 

tawar (plain yoghurt) yang kental dan bergumpal-gumpal serta yoghurt siap 

santap dengan tekstur encer dan sudah ditambahkan gula dan rasa buah-buahan 

(Budi Sutomo dan Gatut Ibrohim, 2011). 
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  Dari segi gizi, yoghurt tidak jauh berbeda dengan susu. Tetapi, karena 

melalui proses fermentasi ada beberapa zat gizi yang kandungannya lebih tinggi 

pada yoghurt seperti vitamin B1, vitamin B2, serta beberapa jenis asam amino 

penyusun protein. Setiap 100 g Yoghurt mengandung 52 kkal, protein 3,3 g, 

lemak 2,5 g, karbohidrat 4,0 g, kalsium 120 mg, fosfor 90 mg, zat besi 0,1 mg, 

retinol 22 mcg, dan thiamine 0,04 mg. 

 Kandungan kalsium dan fosfor sangat tinggi, sehingga baik untuk 

mencegah osteoporosis, serta kanker usus. Di dalam lambung dan usus halus 

terdapat banyak jenis mikroflora, salah satu yang dominan adalah bakteri asam 

laktat. 

 Bakteri dari yoghurt dapat hidup di dalam usus dan bersimbiosis dengan 

mikroflora lainnya. Adanya bakteri yang menguntungkan dalam usus memberikan 

kondisi yang dapat mencegah pertumbuhan mikroba patogen. Manfaatnya, 

berbagai penyakit akibat infeksi atau keracunan mikroba dapat dihindari akibat 

terhambatnya pertumbuhan mikroba patogen. 

 Kerja mikroflora dari yoghurt akan menghasilkan suatu lapisan protein di 

sepanjang saluran pencernaan. Manfaatnya berbagai senyawa karsinogenik 

penyebab kanker di dalam saluran cerna dapat dihambat penyerapannya dan 

dikeluarkan melalui fesces. 

 Bakteri yang terdapat dalam susu fermentasi adalah bakteri probiotik yang 

dapat memproduksi asam laktat. Asam laktat yang dihasilkannya ini mampu 

melakukan metabolisme kolesterol yang berasal dari makanan menjadi bentuk 

sterol yang tidak dapat diserap oleh usus. Karenanya yoghurt dapat menurunkan 
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kolesterol. Manfaat lain dari yoghurt adalah mencegah hipertensi dan penyakit 

jantung koroner. 

 Yoghurt sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang 

menyehatkan. Salah satu manfaat yoghurt adalah untuk diet dan mencegah kanker 

saluran pencernaan. Karena yoghurt mengandung bakteri "baik" seperti 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thennophilus yang dapat memperbaiki 

keseimbangan flora di saluran cerna (Suaramedia, 2010). 

Dari uraian diatas maka pentingnya identifikasi pada berbagai jenis 

yoghurt sebagai upaya menentukan kualitas dari yoghurt yang dihasilkan. 

Sehingga hal ini dapat dijadikan alternatif oleh masyarakat untuk memilih jenis 

yoghurt yang baik dan yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan latar belakang 

diatas maka perlu diteliti tentang “ANALISIS KANDUNGAN GIZI PADA 

BERBAGAI JENIS YOGHURT YANG DIJUAL DI PASARAN” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa sajakah jenis kandungan gizi dari berbagai jenis yoghurt yang dijual 

di pasaran? 

2. Apakah kandungan gizi yang tertinggi pada berbagai jenis yoghurt yang 

dijual di pasaran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui jenis kandungan gizi dari berbagai jenis yoghurt yang 

dijual di pasaran. 
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2. Untuk mengetahui kandungan gizi yang tertinggi pada berbagai jenis 

yoghurt yang dijual di pasaran. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian diharapkan dapat terjadi sumber informasi bagi lembaga yang 

terkait dengan peredaran makanan dimasyarakat, yaitu Balai Besar 

Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), dan Dinas Kesehatan 

Kabupaten Malang atau Kota Malang serta institusi terkait lainnya. 

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pendidikan masyarakat agar 

dapat memilih kandungan gizi yang tepat dalam memilih yoghurt yang ada 

di pasaran. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Jenis Yoghurt yang digunakan adalah yoghurt pasteurisasi, yoghurt beku, 

dietetic yoghurt dan yoghurt konsentrat. 

2. Parameter yang diamati dalam penelitian ini terbatas pada zat gizi pada 

yoghurt saja yang antara lain protein, vitamin B12, kalsium, Pantothenic 

Acid, Potasium, Seng, Riboflavin, fosfor lemak dan kolesterol. 

 

1.6 Batasan Istilah 

1. Yoghurt pasteurisasi, yaitu yoghurt yang setelah masa inkubasi selesai 

dipasteurisasi untuk mematikan bakteri dan memperpanjang umur 

simpannya. Yoghurt beku, yaitu yoghurt yang disimpan pada suhu beku. 

Dietetic Yoghurt, yaitu yoghurt rendah kalori, rendah laktosa, atau yang 
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ditambah vitamin dan protein. Yoghurt konsentrat yaitu yoghurt dengan 

total padatan sekira 24%. 

2. Kualitas yoghurt adalah kandungan gizi yoghurt, antara lain protein, 

vitamin B12, kalsium, Pantothenic Acid, Potasium, Seng, Riboflavin, 

fosfor lemak dan kolesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


