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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesadaran konsumen yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi 

makanan yang sehat menyebabkan terjadi peningkatan pada konsumsi produk 

pangan fermentasi. Produk fermentasi bisa berasal dari bahan dasar hewani maupun 

non hewani, salah satu yang sering dimanfaatkan adalah produk fermentasi berbasis 

susu.  Produk fermentasi berbasis susu salah satunya yaitu yoghurt. 

Yoghurt merupakan produk fermentasi berbasis susu oleh campuran bakteri 

asam laktat (BAL) jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. 

Yogurt memiliki tekstur semisolid, berasa asam dan aroma yang khas. Yoghurt baik 

untuk dikonsumsi orang sehat, sakit maupun orang pada masa pemulihan. Yoghurt 

mengandung unsur vitamin A, B, C  dan D yang mudah dicerna didalam tubuh. 

Yoghurt juga dipercaya sebagai minuman probiotik yang sangat menguntungkan 

bagi kesehatan (Widuri & Dedi, 2013). Produk yoghurt pada umumnya diproduksi 

dari susu sapi, akan tetapi sari kedelai yang menjadi sumber protein nabati dapat 

menjadi alternatif untuk bahan dasar pembuatan yoghurt. Penelitian Jaya, dkk., 

(2011) menunjukkan bahwa subtitusi sari kedelai (50:50) menghasilkan pH dan 

total asam yang lebih rendah daripada yoghurt berbahan dasar 100% susu sapi. 

Berdasarkan penelitian tersebut, perlu dilakukan subtitusi sari kedelai dengan 

konsentrasi yang lebih rendah dan lebih tinggi sehingga dapat diketahui pengaruh 

subtitusi sari kedelai tersebut pada yoghurt yang terbentuk. 

Yoghurt memiliki kenampakan berwarna putih yang kurang menarik, 

sehingaa perlu ditambahkan pewarna untuk meningkatkan kenampakannya. Warna 

merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen. Akan tetapi,  pewarna makanan 
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yang sering digunakan adalah pewarna sintesis yang memberi efek buruk terhadap 

kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2010, sekolah 

menempati urutan kedua (26,9 %) setelah tempat tinggal (56,52%) kasus keracunan 

pangan di Indonesia. Data BPOM tahun 2010 menunjukkan adanya jajanan yang 

tidak memenuhi syarat dengan ditemukannya dari 2.984 sampel yang diuji, 45% 

tidak memenuhi syarat karena mengandung boraks, formalin, dan rhodaminB 

(Karimah, dkk., 2011). Berdasarkan fenomena kasus tersebut, pewarna alami 

(pigmen) bisa menjadi salah satu solusi untuk menggantikan pewarna sintetis yang 

digunakan. 

Salah satu pigmen alami yang berpotensi untuk digunakan sebagai pewarna 

alami adalah antosianin yang berasal dari bunga telang (Clitoria ternatea L.). 

Pemanfaatan bunga telang dalam bidang pangan telah dilakukan di beberapa 

negara. Pigmen bunga telang telah diaplikasikan pada produk dawet dengan 

maserasi pelarut asam (Mulandari, 2016).  Pigmen antosianin lebih stabil pada 

larutan yang bersifat asam, karena antosianin akan berada dalam bentuk kation 

flavilium hingga basa kuinodal ketika berada dalam suasana asam, sehingga tidak 

terjadi degradasi warna (Harborne, 1996). Penggunaan yoghurt pada penelitian ini 

didasari pada pH yoghurt yang rendah, yaitu dibawah 4,5 sehingga cocok dengan 

antosianin yang lebih stabil pada pH rendah (Nollet, 1996). Hal ini 

melatarbelakangi peneliti untuk mengaplikasikan pewarna alami dari ekstrak bunga 

telang (Clitorea ternatea L.) yang digunakan dalam yoghurt dapat menggantikan 

posisi pewarna sintetik yang sering digunakan oleh masyarakat.  

Subtitusi sari kedelai yang dikombinasikan dengan penambahan pewarna 

alami ekstrak bunga telang diharapkan dapat memperkaya nilai kesehatan dari 
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produk yoghurt akibat kandungan antioksidan yang dimiliki oleh sari kedelai dan 

bunga telang. Hal ini yang membuat penulis mengangkat penelitian dengan judul 

“Kajian Subtitusi Sari Kedelai dan Penambahan Ekstrak Pigmen Bunga Telang 

terhadap Karakteristik Fisikokimia, Mikrobiologi serta Organoleptik Yoghurt”. 

1.2 Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh subtitusi sari kedelai pada karakteristik fisikokimia,

mikrobiologis dan organoleptik yoghurt.

2. Mengetahui pengaruh konsetrasi pigmen bunga telang pada karakteristik

fisikokimia, mikrobiologis dan organoleptik yoghurt.

3. Mengetahui perlakuan terbaik yoghurt subtitusi sari kedelai dengan

penambahan ekstrak pigmen bunga telang.

1.3 Hipotesa 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka akan dirumuskan hipotesis yang akan 

diuji kebenarannya. 

1. Terdapat pengaruh subtitusi sari kedelai pada karakteristik fisikokimia,

mikrobiologis dan organoleptik yoghurt.

2. Terdapat pengaruh konsetrasi pigmen bunga telang pada karakteristik

fisikokimia, mikrobiologis dan organoleptik yoghurt.

3. Terdapat perlakuan terbaik yoghurt subtitusi sari kedelai dengan penambahan

ekstrak pigmen bunga telang.


