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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Yoghurt adalah produk susu fermentasi berbentuk semi solid yang 

dihasilkan melalui proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam 

laktat. Susu fermentasi cukup dikenal dan banyak diminati oleh konsumen hal itu 

dikarenakan susu fermentasi memiliki rasa yang menarik dan kaya akan 

kandungan gizinya. Efek-efek kesehatan yang telha dibuktikan karena konsumsi 

susu fermentasi (termasuk yoghurt) adalah memacu pertumbuhan karena dapat 

meningkatkan pencernaan dan penyerapan zat-zat gizi, dapat mengurangi atau 

membunuh bakteri jahat dalam saluran pencernaan, dapat menormalkan kerja usus 

besar (mengatasi kontipasi dan diare), memiliki efek anti kanker, dapat mengatasi 

masalah lactose intolerance, stres, serta mengontrol kadar kolesterol dalam darah 

dan tekanan darah. Salah satu alternatif cara yang aman untuk menurunkan kadar 

kolesterol darah adalah dengan modifikasi diet. Pangan fungsional dapat 

meningkatkan efektifitas diet dalam menurunkan kolesterol.  Pangan fungsional 

dapat berupa makanan dan minuman yang berasal dari hewani atau nabati. 

Golongan senyawa yang dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu di 

dalam makanan fungsional adalah senyawa-senyawa alami di luar zat gizi dasar 

yang terkandung dalam  makanan yang bersangkutan termasuk serat pangan 

(dietary fiber), oligosakarida (prebiotik), asam  lemak tidak jenuh ganda, senyawa 

antioksidan, dan bakteri asam  laktat (probiotik), serta vitamin dan mineral 

tertentu. Hal ini didukung oleh Baroutkoub et al,.(2010) pada penderita 

hypercholesterolemia menunjukkan bahwa konsumsi yogurt probiotik 300 g/hari 

selama 6 minggu dapat menurunkan total kolesterol dan LDL (low density 
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lipoprotein) serta meningkatkan HDL (high density lipoprotein).  Secara umum 

probiotik merupakan mikrobia hidup yang memberikan keuntungan kesehatan 

bagi inangnya melalui efeknya dalam saluran pencernaan. 

Kacang hijau (Phaseolus radiatus L) merupakan tanaman kaang-kacangan 

ketiga yang banyak dibudidayakan setelah kedelai dan kacang tanah. Bila dilihat 

dari kesesuaian iklim dan kondisi lahan yang dimiliki, Indonesia termasuk salah 

satu negara yang memiliki kesempatan untuk melakukan ekspor kacang hijau. 

Selain produksi kacang hijau yang melimpah, pemanfaatan kacang hijau dipasaran 

masih belum terlalu beragaram. Oleh sebab itu kacang hijau sangat tepat untuk 

dikembangkan menjadi produk pangan fungsional.  

Pembuatan yoghurt kacang hijau pada prinsipnya sama dengan pembuatan 

yoghurt pada umumnya yaitu dengan menginokulasikan bakteri asam laktat 

Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus pada sari nabati susu 

kacang hijau. Permasalahan yang dihadapi pada pembuatan yoghurt nabati sari 

kacang hijau adalah tidak terdapat kandungan laktosa sebagai sumber karbon 

sebagai substrat utama bakteri asam laktat., oleh sebab itu diperlukan penambahan 

sumber karbon lain yaitu sukrosa dan susu skim.  

Penelitian ini diperlukan serangkaian tahapan penelitian mulai dari 

produksi sari kacang hijau, pembuatan yoghurt nabati sari kacang hijau dan 

analisa karakteristik yoghurt nabati sari kacang hijau. Pembuatan yoghurt nabati 

sari kacang hijau menggunakan penambahan variasi konsentrasi sukrosa dan susu 

skim. Perbedaan penambahan konsentrasi sukrosa dan susu skim akan 

menghasilkan yoghurt dengan kualitas yang berbeda. Sukrosa merupakan pemanis 

yang biasanya digunakan dalam pembuatan yoghurt, sedangkan penambahan susu 
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skim digunakan untuk meningkatkan flavor dan memberikan konsesistensi serta 

kepadatan tekstur yang baik.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diharapkan variasi penambahan 

konsentrasi sukrosa dan susu skim pada yoghurt nabati sari kacang hijau dapat 

memenuhi karakteristik yoghurt berdasarkan acuan SNI 01-2981-1992. 

1.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Mengetahui interaksi antara konsentrasi sukrosa dan susu skim terhadap 

kualitas yoghurt  nabati sari kacang hijau (Vigna radiata L.), 

2. Mengetahui konsentrasi sukrosa yang terbaik terhadap kualitas yoghurt nabati 

sari kacang hijau (Vigna radiata L.), 

3. Mengetahui konsentrasi susu skim yang terbaik terhadap kualitas yoghurt 

nabati sari kacang hijau (Vigna radiata L.). 

1.3 Hipotesa Penelitian  

Hipotesa dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terdapat interaksi antara konsentrasi sukrosa dan susu skim terhadap kualitas 

yoghurt nabati sari kacang hijau (Vigna radiata L.), 

2. Terdapat interaksi konsentrasi sukrosa terhadap kualitas yoghurt nabati sari 

kacang hijau (Vigna radiata L.), 

3. Terdapat interaksi konsentrasi susu skim terhadap kualitas yoghurt nabati sari 

kacang hijau (Vigna radiata L.). 


