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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Beligo (Benincasa hispida) merupakan tanaman sayur-sayuran yang 

tumbuh baik pada iklim tropis. Bagian dari tanaman ini yang biasa dimanfaatkan 

adalah buahnya. Buah beligo atau yang disebut juga sebagai wintermelon dikenal 

karena mengandung antioksidan dan sifat fungsionalnya sebagai kesehatan (Ghosh 

dan Baghel, 2011, Rayees et al., 2013, dan Al-Snafi, 2013). Pada 100 g daging buah 

beligo mengandung 93,8% air, 2,61% gula total, dan 0,04 g asam organik 

(Pessarakli, 2016).  

Buah beligo jarang dimanfaatkan, baik dalam makanan atau minuman 

karena kurang memiliki daya tarik sensoris. Hal ini dikarenakan rasa dan aroma 

buah beligo hambar dan langu meskipun sudah matang (Ghosh dan Baghel, 2011). 

Berdasarkan penelitian Devaki dan Premavalli (2012), sari buah beligo yang 

difermentasi dengan khamir terbukti dapat meningkatkan komponen nutrisi dan 

flavor. Pembuatan minuman fermentasi sari buah beligo juga dapat memperluas 

diversifikasi pangan serta meningkatkan antioksidan, sehingga buah beligo dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pemanfaatan sari buah beligo menjadi minuman 

fermentasi dengan menggunakan bakteri asam laktat belum banyak diteliti. Oleh 

karena itu, penelitian ini memanfaatkan bakteri asam laktat dalam pembuatan 

minuman fermentasi sari buah beligo.  
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 Pada penelitian ini digunakan bakteri asam laktat Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus plantarum sebagai fermentor. S. thermophilus 

adalah bakteri asam laktat yang sering digunakan untuk minuman fermentasi, dan 

biasanya dikombinasikan dengan bakteri asam laktat lain untuk mempercepat 

fermentasi, dalam penelitian ini digunakan L. plantarum (Hansen, 2004). Menurut 

Josephsen dan Jespersen (2004), L. plantarum berpotensi sebagai pembuatan 

minuman fermentasi dari sari buah. 

Susu skim dan gula ditambahkan pada pembuatan minuman fermentasi 

sebagai prekursor. Berdasarkan penelitian Zubaidah et al., (2005), konsentrasi susu 

skim yang ditambahkan pada pembuatan minuman susu terfermentasi bakteri asam 

laktat dengan substitusi sari wortel adalah 4%. Penelitian yang dilakukan 

Tambunan (2016), penambahan konsentrasi susu skim pada pembuatan minuman 

fermentasi laktat sari buah nanas adalah sebanyak 10%. Penelitian Lunggani 

(2008), susu skim ditambahkan dalam pembuatan minuman fermentasi sari 

belimbing wuluh sebesar 13% dan penambahan gula pasir sebesar 5 dan 10%.  Hal 

ini melandasi level konsentrasi susu skim yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 5, 10, dan 15% serta level penambahan gula pasir adalah 5 dan 10%. Level 

konsentrasi susu skim tersebut dipilih untuk mengetahui pengaruh penambahan 

susu skim terhadap pertumbuhan BAL. Menurut Tamime dan Robinson (1999), 

konsentrasi susu skim yang semakin banyak menyebabkan meningkatnya jumlah 

BAL karena semakin banyak susu skim, semakin banyak ketersediaan laktosa yang 

akan digunakan oleh BAL untuk melakukan pertumbuhan. Tamime dan Robinson 

(1999) dan Wardani (2009) juga mengutarakan bahwa penambahan gula diperlukan 

sebagai sumber energi pertumbuhan BAL dan meningkatkan kekentalan. 
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Konsentrasi bakteri asam laktat terbaik akan ditentukan pada minuman 

fermentasi sari buah beligo yang dihasilkan dengan konsentrasi susu skim dan gula 

terbaik. Penetapan konsentrasi bakteri asam laktat pada penelitian ini disesuaikan 

dengan penelitian Jannah et al. (2014) yang menggunakan 0, 1, 2, dan 3% kultur 

starter L. bulgaricus, S. thermophilus, dan L. acidophilus dalam pembuatan yoghurt 

drink dengan penambahan ekstrak buah belimbing. Penelitian Sari (2014) 

mengatakan bahwa rasio kultur bakteri asam laktat (S. thermophilus dan                     

L. acidophilus) terbaik dalam pembuatan minuman fermentasi sari bit merah adalah 

1:1, dibandingkan dengan rasio 1:2 dan 2:1. Berdasarkan penelitian terdahulu maka 

pada penelitian ini menggunakan kultur S. thermophilus dan L. plantarum dengan 

perbandingan 1:1 dan dilakukan sebanyak tiga level konsentrasi yaitu 1, 2, dan 3%.   

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan minuman fermentasi sari 

buah beligo dengan konsentrasi susu skim, gula, dan bakteri asam laktat terbaik 

sehingga dapat menghasilkan cita rasa atau flavor, tekstur, dan aroma minuman 

fermentasi yang dapat diterima konsumen berdasarkan pengujian organoleptik.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini menggunakan buah beligo sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan minuman fermentasi. Pemanfaatan buah beligo sebagai minuman 

fermentasi belum banyak diteliti, sementara buah beligo terbukti memiliki 

antioksidan dan sifat fungsional yang baik sebagai kesehatan, menjadikan buah 

beligo berpotensi untuk memperluas diversifikasi pangan. Gula, susu skim, dan 

bakteri asam laktat merupakan komponen penting dalam pembuatan minuman 

fermentasi, oleh sebab itu akan dilakukan penelitian untuk mengetahui konsentrasi 
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susu skim, gula, dan bakteri asam laktat terbaik. Pada penelitian pembuatan 

minuman fermentasi ini, diharapkan dapat menghasilkan minuman fermentasi sari 

buah beligo yang memenuhi standar minuman fermentasi dan dapat diterima 

konsumen.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan minuman 

fermentasi dari sari buah beligo dengan pemanfaatan bakteri asam laktat agar 

diterima konsumen. 

 

1.3.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan pengaruh konsentrasi gula terbaik (5 dan 10%) dan konsentrasi 

susu skim terbaik (5, 10, dan 15%) dalam pembuatan minuman fermentasi 

sari buah beligo; 

2. menentukan konsentrasi starter terbaik (1, 2, dan 3%) dalam pembuatan 

minuman fermentasi sari buah beligo; 

3. mengukur toksisitas, kandungan nutrisi (proksimat) dan kandungan 

antioksidan yang terdapat dalam minuman fermentasi sari buah beligo 

terbaik; dan 
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4. menentukan tingkat kesukaan konsumen terhadap minuman fermentasi buah 

beligo terbaik. 

  




