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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bengkuang (Pachyrhizus erosus) merupakan jenis tanaman legume non-

klimaterik. Umbi bengkuang merupakan jenis umbi yang dapat diolah dan 

dikonsumsi. Menurut data statistika tahun 2013, dalam 119 ha ladang pertanian 

dapat menghasilkan 3.101,10 ton buah bengkuang. Bengkuang merupakan buah 

dengan kandungan air yang tinggi yang menyebabkan bengkuang memiliki umur 

simpan yang singkat yaitu sekitar 6 hari. Bengkuang juga mengandung banyak zat 

gizi, inulin, pachyrizon, flavonoid dan rotenon. Inulin yang terkandung 

menyebabkan rasa bengkuang agak manis (Sri et al., 2011). Tingginya tingkat 

produksi dan rendahnya umur simpan bengkuang tidak disertai penggunaan 

bengkuang yang optimal. Bengkuang pada umumnya hanya digunakan sebagai 

bahan dasar rujak, asinan, tepung, dan masker kecantikan. Bengkuang memiliki 

mutu sensori yang kurang baik yaitu memiliki rasa yang kurang manis dan bau 

yang langu sehingga kurang dimanfaatkan dalam industri pangan (Sri et al., 

2011). 

 Bengkuang merupakan buah yang kaya akan serat pangan. Serat pangan 

yang terkandung dalam bengkuang yaitu fruktooligosakarida (FOS) dan inulin 

(Moongngarm et al., 2011). Keduanya merupakan jenis karbohidrat yang tidak 

dapat dicerna oleh enzim pencernaan, namun dapat dicerna oleh mikroflora usus 

untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Inulin dan FOS merupakan salah satu 
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sumber prebiotik. Minuman sinbiotik dengan kadar inulin 1-3% akan memiliki 

sifat fisiologis yang baik (Franck dan De, 2005). Menurut Mulyani et al. (2015), 

bengkuang mengandung kadar inulin sebesar 6,51% dan telah mencukupi asupan 

minimum inulin setiap hari yaitu 1-4 gram untuk orang dewasa dengan umur 

diatas 19 tahun. Maka dari itu, bengkuang berpotensi sebagai sumber prebiotik. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Purwandani (2011), serat pangan bengkuang 

dapat dijadikan untuk bahan pangan fungsional dan meningkatkan kesehatan 

kolon. 

Minuman sinbiotik merupakan salah satu minuman kesehatan berbasis 

susu yang merupakan kombinasi antara probiotik dan prebiotik (Gourbeyre et al., 

2010). Prebiotik merupakan komponen yang tidak dapat dicerna oleh enzim 

pencernaan akan tetapi memiliki peran dalam memicu aktivitas pertumbuhan 

mikroorganisme probiotik. Probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang 

ditambahkan pada minuman sinbiotik dalam jumlah tertentu (Lestari dan Siti, 

2018). Probiotik yang efektif apabila dapat bertahan dalam kondisi lingkuangan 

pencernaan minimal 106 Cfu/mL (Shimakawa et al., 2003). 

Probiotik merupakan bakteri yang bermanfaat pada kesehatan manusia 

yang tidak bersifat patogen. Probiotik yang umumnya digunakan adalah 

Lactobacillus dan Bifidobacteria. Lactobacillus yang berpotensi sebagai probiotik 

seperti L. casei (Anuradha dan Rajeshwari, 2005), L. acidophilus (Surono, 2004), 

dan L. plantarum (Brushan dan Chachra, 2010). Pada penelitian ini, probiotik 

yang digunakan adalah Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus plantarum. 

Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri homofermentatif yang sering 
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digunakan dalam minuman fermentasi. Menurut Ray dan Arun (2007), 

Lactobacillus acidophilus memiliki kemampuan untuk mencerna FOS dan inulin 

karena dapat menghasilkan enzim fruktosidase dan inulinase. Namun, menurut 

penelitian Syachroni (2014), Lactobacillus acidophilus dapat menghasilkan flavor 

akhir yang kurang disukai dalam minuman fermentasi. Lactobacillus plantarum 

merupakan bakteri heterofermentatif yang dapat menggunakan berbagai macam 

sumber karbohidrat dalam fermentasi, fleksibel, serba guna dan sering digunakan 

dalam fermentasi makanan (Tamime, 2005). Menurut Syachroni (2014), 

Lactobacillus plantarum mampu menghasilkan flavor akhir yang disukai dalam 

minuman fermentasi karena dapat menghasilkan senyawa diasetil yang 

merupakan aroma khas minuman fermentasi. Lactobacillus plantarum yang 

merupakan heterofermentatif kurang cocok apabila menjadi kultur tunggal 

(Botolin et al., 2001). Menurut Manin (2010), Lactobacillus acidophilus dan 

Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis probiotik yang mampu 

membentuk sinergisme dan interaksi. Sinergisme dan interaksi kedua starter 

tersebut menyebabkan ketahanan probiotik dalam peristaltik usus sehingga 

probiotik dapat tinggal lebih lama dalam usus sehingga dapat berkompetisi 

dengan mikroba patogen. Menurut Adlerberth et al. (2000), Lactobacillus spp. 

menghasilkan senyawa adhesin sehingga mampu menempel pada mukosa usus.  

Flavor merupakan hal yang penting dalam konsumen memiliki suatu 

produk pangan. Rasa yang kurang manis dan bau langu dapat menurunkan 

kesukaan konsumen pada minuman sinbiotik. Pisang Kepok merupakan salah satu 

buah konsumsi yang dikategorikan sebagai buah plantain. Pisang Kepok 
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mengandung pati resisten dan serat yang tinggi sebesar 3,6% sehingga dapat 

berpotensi sebagai sumber prebiotik (Kusharto dan Clara, 2006). Pada dasarnya 

semua pisang dapat digunakan, namun tidak semua pisang mengandung pati 

resisten dan serat yang tinggi (Asp dan Bjorck, 1992). Pisang memiliki aroma 

yang khas dalam bentuk isoamil asetat yang apabila dikombinasikan dengan 

bahan lain akan mendominasi aroma akhir yang dihasilkan (Antarlina et al., 

2004). Pisang Kepok merupakan salah satu jenis pisang yang memiliki rasa yang 

khas, sehingga banyak disukai oleh masyarakat Indonesia, mudah ditemukan, dan 

mudah dilakukan pengolahan (Gibson, 2015). Menurut Budhisatria et al. (2017), 

pisang plantain dapat meningkatkan pertumbuhan Lactobacillus spp. dan 

menekan pertumbuhan Enterobacteria. Pisang Kepok memiliki kemampuan yang 

sama dengan inulin komersial dalam fungsinya sebagai prebiotik dengan nilai 

Prebiotic Activity Score (PAS) sama dengan inulin, sedangkan pisang Tanduk 

yang merupakan pisang plantain juga tidak berpotensi sebagai prebiotik karena 

memiliki nilai PAS yang rendah. Maka dari itu, pisang Kepok berpotensi sebagai 

sumber prebiotik dan sumber flavor. 

Penelitian minuman sinbiotik umbi-umbian dilakukan oleh Siregar et al., 

(2014) dimana umbi yang digunakan adalah ubi jalar. Dalam penelitian ini akan 

digunakan sari bengkuang (Pachyrhizus erosus) sebagai bahan baku dalam 

pembuatan minuman sinbiotik. Bengkuang yang kaya akan fruktooligosakarida 

(FOS) dan inulin akan menjadi sumber prebiotik. Sumber probiotik pada 

minuman sinbiotik sari bengkuang berasal dari bakteri asam laktat (BAL) yaitu 

Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus plantarum. Penelitian dilakukan 
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untuk menentukan mutu sensori dan sifat fisikokimia yang optimal dari optimasi 

jumlah penambahan pisang Kepok, konsentrasi starter dan lama fermentasi yang 

berbeda.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bengkuang merupakan buah yang mengandung fruktooligosakarida dan 

inulin yang dapat dijadikan sebagai sumber prebiotik. Saat ini, masih kurangnya 

produk minuman fermentasi dengan penambahan prebiotik. Penambahan 

prebiotik dapat berfungsi untuk meningkatkan kesehatan. Selain efektivitas 

minuman sinbiotik, penerimaan konsumen akan minuman sinbiotik perlu 

diperhatikan. Cita rasa dan aroma yang kurang diminati pada bengkuang dapat 

menurunkan kesukaan konsumen pada produk minuman sinbiotik. Maka dari itu, 

potensi jumlah penambahan pisang Kepok, konsentrasi starter, dan lama 

fermentasi untuk menghasilkan mutu sensori yang karakteristik fisikokimia 

minuman sinbiotik sari bengkuang yang optimum perlu diketahui.  

 

1.2 Tujuan  

Tujuan penelitian minuman sinbiotik sari bengkuang dapat dibagi menjadi 

dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengoptimasi mutu sensori 

dan sifat fisikokimia minuman sinbiotik sari bengkuang dengan penambahan 
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pisang Kepok dengan probiotik Lactobacillus acidophilus dan Lactobacillus 

plantarum. 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari pembuatan minuman sinbiotik dari sari bengkuang: 

1. Memperoleh sari bengkuang dengan ekstrak inulin rendemen tertinggi; 

2. Menentukan persentase penambahan pisang Kepok yang optimum untuk 

mengoptimasi mutu sensori dan karakteristik fisikokimia minuman sinbiotik 

sari bengkuang; 

3. Menentukan konsentrasi penambahan starter jenis starter Lactobacillus 

acidophilus dan Lactobacillus plantarum yang optimum untuk mengoptimasi 

mutu sensori dan karakteristik fisikokimia minuman sinbiotik sari bengkuang; 

4. Menentukan lama fermentasi minuman sinbiotik sari bengkuang yang optimum 

untuk mengoptimasi mutu sensori dan karakteristik fisikokimia minuman 

sinbiotik sari bengkuang. 

 


