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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Yoghurt merupakan produk olahan susu yang telah mengalami fermentasi 

oleh bakteri asam laktat pada suhu 37-45°C. Yoghurt sangat bermanfaat bagi tubuh, 

baik untuk memperoleh nilai nutrisi juga dapat memberi manfaat kesehatan 

terutama bagi pencernaan dimana bakteri asam laktat pada yoghurt yang masuk ke 

dalam usus akan menyelimuti dinding usus sehingga dinding usus menjadi asam 

sehingga kondisi ini menyebabkan bakteri patogen tidak dapat berkembang biak 

(Surono, 2004). Berdasarkan survey yang dilakukan  oleh BPS tahun 2011, 

menunjukkan bahwa tingkat konsumsi yoghurt dati tahun ke tahun mengalami 

peningkatan dalam kurun waktu 2002-2008.  Pada umumnya yoghurt memiliki rasa 

masam, berwarna putih dan memiliki kandungan antioksidan dalam jumlah yang 

sedikit.  

Yoghurt yang beredar dipasaran umumnya menggunakan perisa buah-

buahan dan zat pewarna untuk menambahkan cita rasa  dan warna. Konsumsi 

makanan yang mengandung gula dalam frekuensi tinggi semakin dihindari karena 

dapat memacu diabetes, penggunaan pewarna dan perisa alami semakin diminati 

untuk menggantikan bahan sintetis karena alasan kesehatan. Menambahakan sari 

buah pada proses pembuatan yoghurt merupakan inovasi produk yoghurt secara 

alami. Penambahan sari buah dilakukan untuk meningkatkan kualitas yoghurt, 

sehingga menjadi salah satu cara diversifikasi yoghurt (Harjiyanti et al., 2013). 

Salah satu buah  yang dapat digunakan sebagai sari buah untuk bahan tambahan 

pada proses pembuatan yoghurt adalah buah tomat. 
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Buah tomat (Lycopersicum esculentum) merupakan salah satu produk 

hortikultura yang banyak dibudidayakan di indonesia. Menurut Badan Pusat 

Statistik (2012), produksi tomat nasional dari tahun 2006-2011 terus meningkat 

hingga mencapai 954,046 ton. Masalah utama pada buah tomat adalah buah tomat 

bersifat mudah rusak dalam penyimpanan. Pengolahan tomat setelah pemanenan 

dapat memperkecil kerusakan dan meningkatkan nilai guna tomat, salah satunya 

dengan mengolah buah tomat menjadi sari buah untuk digunakan pada pembuatan 

yoghurt.  Buah tomat berfungsi sebagai pemberi rasa, warna dan antioksidan. 

Tomat mengandung senyawa karotenoid yaitu likopen yang merupakan pigmen 

alami pemberi warna merah dan komponen aktif yang berperan sebagai 

antioksidan.  Sehingga penambahan buah tomat diharapkan dapat meningkatkan 

aktivitas antioksidan dan sifat fungsional dari yoghurt. Likopen berperan baik 

dalam menghancurkan radikal bebas di dalam tubuh. Selain itu, tomat mengandung 

gula fruktosa dan glukosa (Wibisono et al., 2014). Gula tersebut dapat membantu 

pertumbuhan dan perkembangan bakteri asam laktat selama fermentasi dan menjadi 

salah satu faktor pembentuk cita rasa pada yoghurt. 

Lama fermentasi pada proses pembuatan yoghurt merupakan salah satu 

faktor penting. Lama fermentasi akan berpengaruh terhadap perubahan sifat fisik, 

kimia dan mikrobiologi yoghurt. Lama fermentasi akan berpengaruh terhadap 

metabolit primer yang dihasilkan dalam proses fermentasi seperti asam laktat dan 

alkohol. Hal ini disebabkan semakin lama fermentasi, mikroba berkembang biak 

dan jumlahnya bertambah sehingga kemampuan untuk memecah substrat/glukosa 

yang ada menjadi asam laktat dan alkohol semakin besar. Berdasarkan hal tersebut 
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maka dilakukan penelitian dengan menggunakan faktor penambahan sari tomat dan 

lama fermentasi yang berbeda.  

 

1.2 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Mengetahui interaksi antara penambahan sari buah tomat dan lama 

fermentasi terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik yoghurt. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan sari buah tomat dengan konsentrasi 

yang berbeda terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik yoghurt. 

3. Mengetahui pengaruh lama fermentasi terhadap karakteristik fisikokimia 

dan organoleptik yoghurt. 

4. Mengetahui formula terbaik dari yoghurt dengan penambahan sari buah 

tomat. 

 

1.2 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Terjadi interaksi antara penambahan sari buah tomat dan lama fermentasi 

terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik yoghurt. 

2. Penambahan sari buah tomat berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia 

dan organoleptik yoghurt. 

3. Lama fermentasi fermentasi berpengaruh terhadap karakteristik fisikokimia 

dan organoleptik yoghurt. 

4. Terdapat formula terbaik dari yoghurt dengan penambahan sari buah tomat. 

 




