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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1         Latar Belakang 

Yoghurt merupakan hasil produk olahan susu fermentasi yang populer 

dikalangan masyarakat Indonesia. Yoghurt tidak hanya dikenal dan digemari oleh 

masyarakat Indonesia akan tetapi juga masyarakat dunia. Produk minuman 

yoghurt digemari karena yoghurt diyakini sebagai minuman yang memiliki nilai 

gizi yang tinggi dan bermanfaat bagi tubuh. Yoghurt juga dikenal sebagai produk  

minuman probiotik. Yoghurt mengandung bakteri probiotik yang dapat 

memperbaiki proses pencernaan karena terdapat mikroflora yang dibutuhkan dan 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen didalam saluran pencernaan 

(Legowo, Mulyani & Kusrahayu, 2009).   

Minuman  probiotik  adalah  minuman yang mengandung bakteri seperti 

bakteri asam  laktat (BAL) yang menguntungkan bagi saluran pencernaan karena 

dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mampu bertahan dalam 

keasamaan lambung, sehingga dapat menjaga usus dalam kuantitas yang cukup 

besar (Rizal, Nurainy, Tambunan, 2016). Susilorini, Malik, & Handayani  (2007), 

Bakteri yang digunakan dalam pembuatan minuman yoghurt adalah Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang hidup bersimbiosis. 

Bakteri asam laktat seperti Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus 

bulgaricus memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh diantaranya adalah 

pertama jika dikonsumsi secara rutin dapat menghambat kadar kolestrol dalam 

darah karena bakteri tersebut berfungsi menghambat pembentukan kolestrol 
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dalam darah, kedua dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena bakteri tersebut 

tergolong kedalam bakteri baik sehingga dapat menyeimbangkan bakteri jahat 

yang terdapat dalam susu skim dan bakteri tersebut dapat memperlancar saluran 

pencernaan (Chotimah, 2009).  

Susu skim adalah susu yang mengandung semua zat dari susu kecuali 

lemak dan vitamin–vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim merupakan 

sumber protein hewani dan mengandung laktosa yang tinggi, dan juga sebagai 

sumber kalsium dan fosfor. Susu skim dalam tiap 100 gram mengandung nutrisi 

dari mulai protein 8 g, karbohidrat 20 g, vitamin C 16 mg dan lemak 3,5 g, serta 

berbagai mineral seperti fosfor 1300 mg, kalsium 10 (g), zat besi 1 (mg). Susu 

skim memiliki nutrisi seimbang yang baik diminum sehari-hari, serta juga dapat 

mengandung nutrisi yang baik untuk mendukung pertumbuhan anak-anak maupun 

orang dewasa (Wiyoto, 2009).   

Proses pembuatan yoghurt  Hidayat, Kusrahayu, & Mulyani (2013),   

susu skim di pasteurisasi pada suhu 800C selama 15 menit dan suhunya 

diturunkan hingga 430C. Kemudian susu tersebut dimasukkan kedalam botol kaca. 

Susu tersebut diinokulasi dengan starter kerja sebanyak 3% menggunakan satuan 

volume/volume. Kemudian di inkubasi pada suhu 430C. Selanjutnya di lakukan 

penyimpanan dimana penyimpanan bertujuan untuk memperpanjang daya simpan 

yoghurt. Yoghurt dapat disimpan di lemari pendingin batas maksimal suhu 2-40C 

dan tidak sampai beku karena bakteri yang berada dalam yoghurt tidak boleh mati 

agar dapat bekerja secara optimum dan dapat menjaga kualitas dari produk yang 

dihasilkan.  
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Kualitas bisa diartikan sebagai salah satu tingkat keistimewaan, sifat dan 

karakter, fungsi atau ciri yang menunjukkan kesesuaian suatu bahan atau produk, 

sejak bahan diterima sampai mengalami proses pengolahan. kualitas pada yoghurt 

dapat dilihat dengan cara melihat kondisi langsung suatu produk setelah 

mengalami olahan dan pada saat penyimpanan. Kualitas yoghurt dapat diuji 

melalui analisis Vitamin C, dan uji organoleptik (Tasdiqoh, 2010). Salah satu 

upaya untuk meningkatkan kualitas yoghurt dengan penambahan sari  bunga 

rosella (Hibiscus sabdariffia L.) sehingga didapatkan produk yoghurt yang 

mengandung vitamin C, serat dan disukai panelis yang berguna sebagai produk 

pangan fungsional.  

Vitamin C merupakan antioksidan yang dapat mencegah oksidasi, dan 

merupakan salah satu nutrien serta vitamin yang larut dalam air sehingga penting 

untuk menjaga kesehatan (Almatsir, 2004; Mukaromah, Susetyorini, & Siti, 

2010). Hok, Setyo, Irawaty (2007), vitamin C paling optimal pada suhu 400 C 

dikarenakan semakin lama waktu pemanasan kadar vitamin C semakin kecil, hal 

ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu pemanasan dengan waktu yang sama 

didapatkan kadar vitamin C semakin banyak yang terdegradasi oleh panas. 

Berdasarkan  hasil wawancara pada tanggal 19 Maret 2018 dengan sales 

di Supermarket Hypermart Malang, terdapat 5 merek yang laris terjual oleh 

konsumen, yakni yoghurt Yummy, yoghurt Greenfield, yoghurt Biokul, yoghurt 

Cimory, yoghurt Heavenly Blush. Hasil observasi yang dilakukan di laboratorium 

Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 20 Maret 2018, dari 5 merek 

produk yoghurt yang laris terjual oleh konsumen didapatkan hasil data yakni 
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yoghurt Yummy kadar vitamin C 0,880 mg/100g, yoghurt Greenfield kadar 

vitamin C 1,320 mg/100g, yoghurt Biokul kadar vitamin C 1,320 mg/100g, 

yoghurt Cimory kadar vitamin C 3,080 mg/100g, yoghurt Heavenly Blush kadar 

vitamin C 1,320 mg/100g, sehingga peneliti mengambil salah satu produk yoghurt 

Greenfield dengan kadar vitamin C 1,320 mg/100g dikarenakan peneliti 

menggunakan bahan dasar dan proses yang sama dengan pembuatan yoghurt 

Greenfield.  

Kadar vitamin C pada yoghurt Greenfield sangat sedikit yakni 1,32 

mg/100g jika dilihat dari kebutuhan vitamin C setiap orang per hari yaitu 60 mg, 

untuk mengatasi masalah tersebut pembuatan yoghurt bisa dilakukan dengan 

menggunakan bahan tambahan alami yang berpotensi untuk meningkatkan kadar 

vitamin C, yakni dengan bunga rosella (Hibiscus sabdariffia L.) kelopak bunga 

rosella mengandung protein 1,6 gr, lemak 0,1 gr, karbohidrat 11,1 gr, 260-280 

mg/100g vitamin C. Penambahan bunga rosella dapat ditambahkan dengan 

mencampurkan bahan kedalam yoghurt (Hidayat, 2008; Mardiah., Sawarni, 

Ashadi, 2009). 

Khasiat vitamin C pada bunga rosella Nurnasari, & Khuluq (2017), 

bahwa vitamin C pada bunga rosella dapat meningkatkan jumlah sel darah merah, 

meningkatkan kadar hemoglobin untuk mencegah anemia, menetralisir radikal 

bebas, mencegah infeksi, mencegah kanker dan penyakit jantung, menurunkan 

tekanan darah  dan meningkatkan sintesis kolagen, membantu mengobati sariawan 

dan dapat memperlancar saluran pencernaan. 
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Hasil penelitian  Harjanti (2013),  mengenai penambahan ekstrak bunga 

rosella pada pembuatan yoghurt kacang merah  paling optimal sebanyak 25%, dan 

vitamin C yang dihasilkan sebanyak 12,53 mg memberikan hasil yang terbaik 

yaitu berwarna merah muda, aroma sedap, rasa asam, tekstur lembut dan daya 

terima masyarakat yang tinggi. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi 

apabila telah memenuhi syarat kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan 

belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi, kejelasan pedoman eksplorasi dan 

kejelasan perolehan (Munajah, & Susilo, 2015).  

Kejelasan potensi dapat ditunjukkan dari hasil penelitian. Hasil Penelitian 

ini dapat mendukung proses pencapaian pembelajaran pada KD 4.10 menyajikan 

laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip bioteknologi konvensional 

berdasarkan scientific methode. Kejelasan sasaran dalam penelitian ini yaitu 

sasaran subjek diperuntukkan kepada siswa SMA kelas XII dengan materi 

Bioteknologi, semester II, sedangkan sasaran objek atau sasaran pengamatan 

adalah untuk mengetahui vitamin C, dan Uji Organoleptik. Hal ini diharapkan 

peserta didik dapat mengetahui bahwa peranan vitamin C dalam yoghurt 

mempunyai peranan yang baik. Kejelasan informasi dari penelitian ini yaitu 

proses pembuatan yoghurt susu skim dengan penambahan sari bunga rosella 

sehingga dapat meningkatkan vitamin C yang dapat dimanfaatkan sebagai 

minuman probiotik. Kejelasan eksplorasi dari penelitian ini yaitu terdapat 

prosedur kerja, alat dan bahan, pengolahan data serta kesimpulan. Kejelasan 
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perolehan dari penelitian ini sebagai sumber belajar adalah proses dalam 

pembuatan yoghurt.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Penambahan Sari Bunga Rosella (Hibiscus 

sabdariffia L.) Terhadap Kandungan Vitamin C dan Organoleptik Yoghurt 

Susu Skim Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Adakah  pengaruh penambahan sari bunga rosella terhadap kandungan 

vitamin C dan organoleptik yoghurt susu skim  

2. Berapakah penambahan konsentrasi sari bunga rosella yang paling optimal 

pada kandungan vitamin C dan organoleptik yoghurt susu skim 

3. Apakah hasil penelitian pengaruh penambahan sari bunga rosella (Hibiscus 

sabdariffia L.) terhadap kandungan vitamin C dan organoleptik yoghurt 

susu skim dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar?  

 

1.3         Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Mengetahui pengaruh penambahan sari bunga rosella terhadap kandungan 

vitamin C dan Organoleptik yoghurt susu skim  
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2. Mengetahui pada konsentrasi berapakah sari bunga rosella yang paling 

optimal pada kandungan vitamin C dan organoleptik yoghurt susu skim. 

3. Mengetahui hasil penelitian pengaruh penambahan sari bunga rosella 

(Hibiscus sabdariffa L.) terhadap kandungan vitamin C dan organoleptik 

yoghurt susu skim dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar BIOLOGI 

Kelas XII untuk SMA/MA 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1      Secara Teoritis  

1).      Peneliti dapat memperluas wawasan keilmuan bidang ilmu dalam mata 

pelajaran Biologi, materi bioteknologi mengetahui pembuatan yoghurt 

dengan menggunakan bahan alami dan kaya akan vitamin C yang tinggi. 

2).       Menambah wawasan keilmuan peneliti tentang yoghurt yang sebenarnya 

yoghurt memiliki kandungan vitamin C akan tetapi sangat sedikit oleh 

karena itu perlu adanya tambahan bahan alami agar dapat meningkatkan 

vitamin C, lebih memahami teori tentang pembuatan yoghurt yang 

sebenarnya memiliki kandungan vitamin C, serta menerapkan teori yang 

didapatkan dari penelitian sebelumnya 

1.4.2 Secara Praktis  

1).        Bagi Peneliti  

 Penelitian ini dimanfaatkan untuk menerapkan bidang ilmu pelajaran   

Biologi pada materi Bioteknologi.  
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2).       Bagi Siswa 

    Penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran Biologi SMA kelas XII         

materi Bioteknologi tentang yoghurt dari bahan alami bunga rosella secara 

jelas. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan 

masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan yoghurt dalam penelitian ini menggunakan susu skim merk 

Greenfield. 

2. Bunga rosella yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga rosella 

(Hibiscus sabdariffia L.)  segar dan muda yang diperoleh dari kelompok 

Tanaman Obat Keluarga jl.Sidomulyo. Batu. Malang, berumur  4-5 bulan 

dengan ukuran kurang lebih 2,5 cm. 

3. Parameter adalah untuk melihat hasil yang diperoleh dengan melihat 

kandungan dari vitamin C dan uji organoleptik (Rasa dan Warna). 

 

1.6 Definisi Istilah  

1. Pengaruh merupakan sesuatu yang menyebabkan suatu benda atau bahan 

tidak lagi sesuai dengan aslinya  (Partanto, 2004; Suryaningsing, 2012)  

2. Penambahan adalah proses, cara, perbuatan menambahkan  (KBBI, 2018)  
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3. Sari bunga adalah  sari dari bunga yang berguna untuk meningkatkan cita 

rasa.  

4. Yoghurt adalah hasil produk olahan susu fermentasi yang mengandung 

bakteri probiotik yang dapat memperbaiki proses pencernaan karena 

terdapat mikroflora yang dibutuhkan dan dapat mengahambat pertumbuhan 

bakteri patogen didalam saluran pencernaan (Legowo, Mulyani & 

Kusrahayu, 2009). 

5. Sumber belajar adalah kebutuhan penting yang menjadi sumber informasi 

yang diperlukan dalam pembelajaran  ( Musfiqon, 2012). 

 


