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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki keuntungan dengan letaknya pada sekitar garis 

khatulistiwa sehingga memiliki hutan hujan tropis. Selain itu, Indonesia 

merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi terutama 

dengan banyaknya jenis tanaman yang ditemukan di Indonesia. Indonesia 

memiliki sekitar 30.000 jenis tanaman berbunga yang mayoritas masih tumbuh 

secara liar di hutan-hutan Indonesia (Tahan uji, 2004). Jumlah tanaman yang 

banyak tersebut tidak didukung dengan pembudidayaan dan pemanfaatannya yang 

hanya kurang dari 10% (Tahan uji, 2007). 

Solanum ferox L. merupakan sebuah spesies buah yang berasal dari India 

timur dan  berkembang hingga ke daerah Indocina, Cina Selatan, Indonesia, dan 

Malaysia. Jenis tanaman ini dikenal sebagai terong asam di Indonesia dan terong 

Dayak di Malaysia. Menurut Lim (2013), Solanum ferox L. telah dibuktikan 

memiliki fungsi sebagai tanaman yang mengandung antioksidan. Buah pada 

Solanum ferox L. memiliki kandungan vitamin C, tokoferol, kalsium, dan zat besi 

yang cukup tinggi. Akan tetapi, Solanum ferox L. masih jarang diketahui dan 

dimanfaatkan oleh masyarakat di Indonesia. Pada masyarakat di Pulau Sumatera 

dan Kalimantan, Solanum ferox L. atau terong asam biasanya hanya dimanfaatkan 

sebagai tambahan dalam masakan asam pedas (Supriani et al., 2014).  

Kebutuhan pangan yang bermanfaat bagi kesehatan semakin meningkat. 

Terong asam yang pemanfaatannya terbatas masih perlu dikembangkan, salah 
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satunya melalui pembuatan minuman fermentasi. Pemanfaatan terong asam 

menjadi minuman fermentasi memerlukan bakteri asam laktat. Lactobacillus casei 

merupakan bakteri asam laktat yang dapat mencapai saluran pencernaan manusia 

dalam keadaan hidup dan menunjukkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen (Primurdia dan Kusnadi, 2014). Lactobacillus casei juga akan 

menghasilkan produk dengan karakteristik organoleptik yang disukai konsumen 

karena menghasilkan senyawa flavor berupa asetaldehid dan polisakarida 

ekstraseluler (Usmiati dan Utami, 2008). Terong asam yang mengandung gula, zat 

besi, dan magnesium dapat menjadi nutrisi bagi bakteri asam laktat (Surono, 

2004). Selain itu, buah dan sayur pada umumnya banyak mengandung komponen 

pangan fungsional, seperti mineral, vitamin, serat pangan, dan antioksidan yang 

dapat menjadi substrat yang baik bagi pertumbuhan probiotik (Yoon et al., 2004). 

Susu skim ditambahkan karena bakteri asam laktat memerlukan protein dan 

laktosa dalam pertumbuhannya. Laktosa dan sukrosa yang ditambahkan akan 

menjadi sumber karbon yang diubah menjadi asam laktat (Bennama et al., 2012). 

Buah yang sudah mengalami fermentasi asam laktat juga akan mengalami 

peningkatan aktivitas antioksidannya (Primurdia dan Kusnadi, 2014). 

Minuman fermentasi memiliki keunggulan dengan kandungan asam 

organik, seperti asam laktat dan probiotik yang berguna untuk kesehatan 

(Vasudha dan Mishra, 2013). Minuman probiotik juga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri yang merugikan, meningkatkan sistem imun di dalam tubuh, 

dan mencegah timbulnya penyakit. Minuman probiotik tersebut dalam keadaan 

cair untuk memudahkan konsumen dalam mengonsumsinya (Mariana dan Susanti, 

2012; Sidira et al., 2014).  
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Pembuatan minuman fermentasi dengan rasio buah terong asam dengan air 

dan konsentrasi susu skim yang berbeda-beda digunakan dalam penelitian karena 

belum diketahui proporsi yang tepat untuk menghasilkan minuman fermentasi sari 

terong asam berantioksidan. Formulasi terbaik akan dilakukan penyimpanan. 

Proses penyimpanan tersebut untuk mengamati stabilitas komponen kimia dan 

mikrobiologi minuman fermentasi yang dihasilkan tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Buah Solanum ferox L. mempunyai sifat potensial sebagai bahan pangan 

yang berpotensi mengandung aktivitas antioksidan. Akan tetapi, terong asam 

masih sangat jarang dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber 

pangan. Pemanfaatan terong asam sebagian besar hanya untuk tambahan dalam 

masakan. Terong asam yang memiliki kandungan gula, zat besi, dan magnesium 

dapat menjadi nutrisi bagi bakteri asam laktat. Oleh karena itu, cakupan 

pemanfaatan terong asam dapat diperluas dengan penggunaan bakteri asam laktat. 

Aplikasi sari terong asam dalam pembuatan minuman fermentasi perlu diketahui 

rasio buah terong asam dengan air dalam pembuatan sari terong asam dan 

penambahan konsentrasi susu skim untuk mendapatkan formulasi minuman 

fermentasi yang sesuai dengan standar minuman fermentasi, pengaruh fermentasi 

terhadap komponen aktif di dalam terong asam dan selama penyimpanannya, dan 

dapat diterima oleh panelis melalui sensori. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan sari terong asam 

(Solanum ferox L.) pada pembuatan minuman fermentasi dengan bakteri asam 

laktat. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan rasio buah terong asam dengan air dan konsentrasi susu skim 

pada pembuatan minuman fermentasi asam laktat, 

2. mempelajari pengaruh fermentasi asam laktat pada terong asam terhadap 

total fenolik, flavonoid, dan aktivitas antioksidannya, dan 

3. mempelajari karakteristik kimia dan mikrobiologi produk minuman 

fermentasi sari terong asam selama penyimpanan pada suhu 7°C. 

 

  




