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I. PENDAHULUAN 

1. 1. Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

kesehatan, berkembang pula tuntutan akan tersedianya produk pangan yang 

memberikan efek kesehatan ganda. Salah satu produk pangan yang sering dicari 

adalah yoghurt dengan banyak fungsi fisiologis didalamnya. Variasi yoghurt era 

ini memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen ditinjau dari fungsi 

fisiologisnya dan daya terima dari konsumen sendiri. 

Soyghurt adalah suatu produk fermentasi susu kedelai yang menggunakan 

kultur (biakan murni) bakteri Streptococcos thermophillus dan Lactobacillus 

bulgaricus, yang telah umum dipakai dalam proses pembuatan yoghurt. Soyghurt 

memiliki beberapa kelebihan, yaitu kadar protein nya lebih besar daripada yoghurt 

dari susu hewani. Bahan baku kedelai memiliki karbohidrat kompleks yang perlu 

dipecah terlebih dahulu menjadi gula sederhana. Gula sederhana ini yang akan 

digunakan oleh kultur sebagai sumber karbon media pertumbuhannya. Kandungan 

karbohidrat kompleks pada kedelai ini yang menjadi alasan peneliti ingin 

mengkaji lama fermentasi pada soyghurt. 

Hasil penelitian Kusumaningrum, (2011) yoghurt tempe dari berbagai 

macam substrat, yaitu yoghurt tempe kedelai, yogurt tempe jagung, dan yoghurt 

tempe kombinasi (kedelai + jagung) dari jam ke-nol sampai jam ke-12 memiliki 

kecepatan pola pertumbuhan bakteri asam laktat yang berbeda-beda. Didapatkan 

total bakteri asam laktat yogurt tempe jagung pada jam ke-1 sebanyak 1,8 x 107 

kemudian berhenti pertumbuhannya pada jam ke-6. Bila dibandingkan dengan 

substrat lainnya, substrat sari tempe jagung lebih cepat memasuki fase stasioner. 

Ini menunjukkan bahwa gula sederhana pada substrat sari tempe jagung tersedia 
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lebih banyak, sehingga bakteri tumbuh lebih cepat. Bakteri menggunakan gula 

sederhana untuk media tumbuhnya, ketika kebutuhan gulanya memadai maka pola 

pertumbuhannya pun lebih cepat. Bakteri asam laktat pada yoghurt tempe kedelai 

dan yoghurt tempe kombinasi memasuki fase stasioner pada jam ke-8. Ini 

menunjukkan bahwa semakin kompleks kandungan gula dalam substrat, maka 

akan semakin lama pola pertumbuhan bakteri asam laktat. Kedelai memiliki 

oligosakarisa dengan jumlah banyak dan glukosa sedikit. Yoghurt yang dihasilkan 

dari kedelai tanpa dibuat tempe terlebih dahulu akan menghasilkan yoghurt 

dengan mutu yang berbeda. Selama proses fermentasi, ragi tempe Rhizopus akan 

mengubah pati dalam kedelai menjadi monosakarida dan disakarida. 

Impor kedelai di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan catatan 

Kementrian Pertanian RI (2014) impor kedelai pada tahun 2010-2013 adalah 

sebesar 7.837.020 ton. Impor kedelai dengan jumlah yang besar ini, selain karena 

harganya yang lebih murah daripada kedelai lokal, juga ukuran biji kedelai impor 

lebih besar. Hal ini akan menguntungkan industri yang menggunakan bahan baku 

kedelai. Padahal kualitas kedelai lokal jauh lebih baik daripada kedelai impor. 

Terlihat dari kadar protein kedelai lokal yang jauh lebih tinggi daripada kadar 

protein kedelai impor. Peluang pengembangan produksi kedelai lokal di Indonesia 

juga besar, mengingat komoditi ini cocok ditanam di daerah tropis. 

Varietas kedelai lokal di Indonesia bermacam-macam, seperti Panderman, 

Grobogan, Anjasmoro, Argomulyo, Dering 1, dan lain sebagainya. Masing-

masing memiliki komposisi gizi yang berbeda-beda. Dengan komposisi gizi yang 

berbeda-beda tersebut, olahan produk yang menggunakan bahan baku kedelai 

akan menghasilkan komposisi gizi yang berbeda juga. 
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Penelitian ini merunjuk pada pembuatan soyghurt yaitu dengan 

menginokulasi bakteri asam laktat dalam media sari kedelai. Verietas kedelai yang 

dipakai berbeda guna membandingkan mutu soyghurt yang dihasilkan. Prinsip 

pembuatannya sama dengan yoghurt pada umumnya. Akan tetapi, diperlukan 

penambahan sumber gula seperti sukrosa, fruktosa, laktosa, karena kedelai tidak 

seperti susu hewani yang memiliki laktosa sebagai makanan bagi bakteri asam 

laktat. 

Pembuatan soyghurt berbeda dengan yoghurt dalam proses inkubasi. Suhu 

dan lama inkubasi sangat berpengaruh terhadap kinerja starter yang 

diinokulasikan. Kinerja starter ini akan menentukan sifat kimia, sifat fisik, dan 

organoleptik dalam soyghurt. Dalam upaya membuat soyghurt dengan sifat kimia, 

sifat fisik yang mendekati sifat yoghurt, juga sifat organoleptik yang dapat 

diterima masyarakat, peneliti ingin mengkaji pengaruh lama fermentasi. 

1. 2. Rumusan Masalah 

1. Adakah interaksi antara varietas kedelai dan lama fermentasi soyghurt 

terhadap mutu soyghurt dan bagaimana pengaruhnya terhadap mutu 

soyghurt? 

2. Bagaimana pengaruh varietas kedelai terhadap mutu soyghurt? 

3. Bagaimana pengaruh lama fermentasi soyghurt terhadap mutu soyghurt? 

1. 3. Tujuan 

1. Mengetahui interaksi antara varietas kedelai dan lama fermentasi soyghurt 

terhadap mutu soyghurt dan pengaruhnya terhadap mutu soyghurt 

2. Mengetahui pengaruh varietas kedelai terhadap mutu soyghurt 

3. Mengetahui pengaruh lama fermentasi soyghurt terhadap mutu soyghurt. 
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1. 4. Hipotesis 

1. Diduga adanya interaksi antara varietas kedelai dan lama fermentasi 

soyghurt terhadap mutu soyghurt 

2. Diduga adanya pengaruh varietas kedelai terhadap mutu soyghurt 

3. Diduga lama fermentasi mempengaruhi mutu soyghurt. 


