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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pangan fungsional merupakan pangan yang bukan hanya dapat memenuhi 

kebutuhan manusia secara primer, tetapi juga memberikan dampak kesehatan bagi 

manusia. Salah satu dari produk pangan fungsional adalah minuman fermentasi 

(Tejasari et al., 2013). Menurut Nugraheni (2011), Indonesia memiliki potensi 

pengembangan makanan fermentasi yang dapat dimanfaatkan sebagai pangan 

fungsional.  

Bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.) merupakan bunga yang tumbuh di 

daerah beriklim tropis (Perpustakaan BPOM, 2015). Menurut Mukaromah et al. 

(2010) bunga rosella memiliki pH sebesar 2 dan kelopak bunga rosella yang telah 

dikeringkan mengandung berbagai jenis kandungan, antara lain senyawa fenolik 

(15,6-21,8 mg asam galat ekuivalen/g sampel kering), flavonoid (2,7-3,3 mg 

quercetin ekuivalen/g sampel kering), dan  antosianin (1,6-5,4 mg cyanidin 3-O-

glycoside/g sampel kering) (Bernal dan Ericson, 2015).  

Proses fermentasi dapat menambah nilai dari suatu produk. Selain 

memperpanjang umur simpan, fermentasi juga dapat memperkaya rasa, aroma dan 

tekstur dari produk yang difermentasi (Ray dan Montet, 2014). Probiotik yang 

terdapat pada minuman fermentasi juga akan menambah nilai produk dengan 

meningkatkan kekebalan tubuh jika dikonsumsi secara berkala. Kekebalan tubuh 

dapat terbentuk dengan mempengaruhi perubahan sistem imun di saluran 

pencernaan manusia. Manfaat lain dari probiotik adalah meningkatkan penyerapan 

zat gizi dengan membantu proses pencernaan makanan (Widiyaningsih, 2011). 
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Pada proses pembuatan minuman fermentasi, bakteri asam laktat yang 

digunakan adalah Lactobacillus karena memiliki kemampuan dalam mencegah 

pertumbuhan bakteri patogen (Munoz-Atienza et al., 2013). L. achidophilus dan 

L. plantarum merupakan bakteri asam laktat yang umum dipakai dalam 

fermentasi produk berbasis susu. L. plantarum yang mampu bertahan pada 

suasana asam yang ditimbulkan akibat proses fermentasi, dimana bakteri patogen 

tidak dapat tumbuh (Hermawan dan Wikandari, 2016). L. acidophillus merupakan 

bakteri asam laktat yang memiliki viabilitas tinggi serta menyeimbangkan 

mikroflora usus (Purwadi et al., 2011). 

Penambahan susu skim dan gula pada minuman fermentasi akan 

menaikkan total bakteri asam laktat pada produk akhir fermentasi. Bakteri asam 

laktat akan memecah gula menjadi asam laktat sehingga kandungan asam laktat 

meningkat. Bakteri kemudian juga akan merubah laktosa menjadi asam laktat. 

Asam laktat yang meningkat akan mengkoagulasi protein pada susu (kasein) 

sehingga produk akan terasa asam (Trisnaningtyas, et al., 2013).  

1.2 Perumusan Masalah 

Bunga rosella memiliki senyawa potensial seperti senyawa antioksidan 

berupa fenolik, flavonoid, dan antosianin. Potensi yang dimiliki bunga rosella ini 

terkendala oleh pH yang sangat rendah sehingga tidak baik jika dikonsumsi 

manusia secara langsung. Penambahan susu skim dalam proses fermentasi 

diharapkan dapat meningkatkan pH minuman fermentasi bunga rosella. Susu skim 

yang memiliki pH lebih tinggi dari bunga rosella yaitu antara 6,6-6,8 dapat 

menaikkan pH minuman bunga rosella yang memiliki pH 2 (Legowo et al., 2003).  

Selain itu, bakteri probiotik yang berperan dalam proses fermentasi minuman 
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bunga rosella juga dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh manusia serta 

meningkatkan penyerapan gizi terutama pada bagian usus manusia (Dewulf et al., 

2012).  

Pada penelitian ini akan diuji pengaruh rasio rosella: air dan penambahan 

susu skim terhadap pH, TAT, dan BAL minuman fermentasi bunga rosella dan 

lama penyimpanan minuman fermentasi bunga rosella terhadap kualitas 

organoleptik, kandungan antioksidan, fenolik, flavonoid, dan antosianin. 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat minuman 

fermentasi berbahan dasar bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan konsentrasi susu skim dan rasio air terpilih untuk minuman 

fermentasi bunga rosella berdasarkan analisis pH, total asam tertritasi, dan 

jumlah bakteri asam laktat. 

2. Mengkarakterisasi minuman fermentasi bunga rosella dengan analisis 

proksimat, analisis toksisitas, aktivitas antioksidan, total fenolik, total 

monomer antosianin, dan total flavonoid yang ada pada minuman 

fermentasi bunga rosella. 

3. Mengetahui kandungan fitokimia dan karakter minuman fermentasi bunga 

rosella selama penyimpanan 3 minggu pada suhu 7oC melalui analisis 

sensori organoleptik, pH, TAT, BAL, fenolik, flavonoid, antioksidan, dan 

monomer antosianin.   




