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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Konsumsi sayuran oleh masyarakat Indonesia tergolong rendah, yaitu 91 

g/hari untuk satu orang (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Angka tersebut 

tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara seperti 

Singapura (518 g/hari), Filipina (182 g/hari), dan Thailand (182 g/hari). 

Masyarakat Indonesia lebih suka untuk mengkonsumsi produk hewani seperti 

daging. Hal ini diperkuat dengan jumlah konsumsi daging, unggas, dan ikan 

mencapai 123 g/hari untuk satu orang (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Menurut Palupi (2013), tingginya konsumsi produk hewani dapat menimbulkan 

gangguan kesehatan seperti kanker dan penyakit kardiovaskular karena produk 

hewani mengandung lemak yang jauh lebih tinggi dari produk nabati. 

Menggantikan konsumsi produk hewani dengan produk nabati dapat mencegah 

gangguan kesehatan karena pada umumnya nabati kaya akan serat pangan yang 

dapat mengontrol berat badan, menanggulangi diabetes, mengurangi tingkat 

kolesterol dan penyakit kardiovaskular, serta mencegah gangguan gastrointestinal 

dan kanker usus besar (Santoso, 2011).  

Salah satu hasil diversifikasi produk nabati adalah minuman fermentasi. 

Minuman fermentasi menggunakan bakteri asam laktat untuk menghasilkan cita 

rasa asam yang khas. Bakteri asam laktat yang digunakan untuk proses fermentasi 

merupakan bakteri yang berperan dalam fermentasi susu memecah laktosa 

menjadi asam laktat dan asam organik lainnya (Soccol, et al., 2013). Berdasarkan 
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penelitian Kencana (2015) dan Setiono (2016), fermentasi juga dapat berlangsung 

pada produk nabati seperti kulit melinjo dan kacang merah. Hal ini menunjukkan 

bahwa minuman fermentasi tidak selalu berbahan dasar hewani, dalam hal ini 

mengacu pada susu. Penggunaan buah dan sayur dengan warna menarik dapat 

memberikan nilai tambah, baik secara penampakan maupun nilai gizinya pada 

produk minuman fermentasi yang dihasilkan (Smith dan Hui, 2008). Buah dan 

sayur merupakan sumber antioksidan alami yang memiliki dampak positif 

terhadap kesehatan manusia, penambahan sari buah dan sayur pada minuman 

fermentasi dapat meningkatkan aktivitas antioksidan serta nilai fungsionalnya 

(Pereira, et al., 2013). 

Streptococcus thermophilus merupakan bakteri asam laktat yang berperan 

sebagai prekursor tumbuhnya bakteri asam laktat lainnya dalam menghasilkan 

minuman fermentasi. S. thermophilus dapat bekerja pada pH awal yang masih 

cenderung netral sehingga menurunkan pH (Vaningelgem, et al., 2004; Dewi,      

et al., 2015). Lactobacillus plantarum merupakan bakteri asam laktat yang umum 

digunakan untuk memfermentasikan produk nabati karena kemampuannya 

memecah pati, yang merupakan komponen terbesar dalam produk nabati, menjadi 

gula yang lebih sederhana. Hal ini terjadi karena L. plantarum mampu 

menghasilkan enzim amilase ekstraseluler (Reddy, et al., 2008; Petrov, et al., 

2008). Pemberian susu skim dengan konsentrasi sekitar 6-10% pada produk nabati 

merupakan perangsang bagi bakteri S. thermophilus melakukan fermentasi, yaitu 

memecah laktosa yang ada (Vaningelgem, et al., 2004). Setelah pemecahan 

laktosa, fermentasi berlanjut menghasilkan asam laktat sehingga tercipta rasa dan 

aroma asam yang khas dari produk minuman fermentasi.  
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Terung ungu yang memiliki nama latin Solanum melongena L. merupakan 

salah satu jenis sayuran yang memiliki warna khas, yaitu ungu yang cukup 

mencolok (Sahid, et al., 2014). Warna ungu yang terdapat pada kulit terung 

merupakan pigmen ungu yang termasuk dalam golongan flavonoid, yaitu 

antosianin (Farida dan Nisa, 2015). Antosianin merupakan salah satu senyawa 

pigmen yang menghasilkan warna merah, ungu, dan biru. Pigmen ungu yang 

terdapat dalam terung umum diekstrak untuk dijadikan zat pewarna alami karena 

sifat fungsional yang dimilikinya. Sifat yang dimiliki antosianin selain sebagai 

pigmen adalah sebagai antioksidan dan penangkal radikal bebas                    

(Husna, et al., 2013). Menurut Jusuf, et al. (2008), antosianin juga memiliki 

kemampuan untuk mencegah gangguan hati, menurunkan kadar gula, serta 

berperan sebagai antihipertensi, antikarsinogenik, dan antimutagenik.  

Saat ini, belum ada penelitian mengenai minuman fermentasi berbahan 

dasar terung ungu. Harga terung ungu yang relatif cukup murah dan manfaat yang 

bisa didapatkan mendorong peneliti untuk menjadikannya bahan dasar dalam 

pembuatan minuman fermentasi. Penggunaan kultur starter Streptococcus 

thermophilus dan Lactobacillus plantarum dipilih oleh peneliti untuk 

memfermentasikan terung ungu. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Minuman fermentasi merupakan salah satu produk yang umum 

dikonsumsi karena pada dasarnya telah memiliki nilai fungsional yang berasal 

dari bakteri asam laktat, meskipun bahan dasarnya adalah susu segar. 

Diversifikasi bahan pangan nabati menjadi produk yang memiliki nilai fungsional 
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lebih mengalami peningkatan peminat karena bahan pangan hewani yang 

dikonsumsi berlebih tanpa diseimbangkan dengan nabati dapat menyebabkan 

berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan. Hal ini terjadi karena kandungan 

lemak dan kolesterol yang cukup tinggi pada produk hewani (Suja dan Retug, 

2012). Terung ungu merupakan salah satu bahan pangan nabati yang kaya akan 

antioksidan. Minuman fermentasi berbahan dasar terung ungu merupakan suatu 

minuman fungsional yang baik bagi kesehatan karena mengandung antioksidan, 

serat pangan, dan bakteri asam laktat (Farida dan Nisa, 2015; USDA, 2015; Tiara, 

2015). 

Penelitian pra-pendahuhuluan akan menentukan formulasi susu dan gula 

terbaik untuk menghasilkan minuman fermentasi terung ungu yang sesuai dengan 

standar SNI. Penelitian pendahuluan akan menentukan konsentrasi sari terung 

ungu yang sesuai dengan parameter pH, total asam tertitrasi, dan total bakteri 

asam laktat menurut FSANZ (2014) dan BSN (2009). Konsentrasi sari yang 

sesuai standar akan memasuki penelitian utama untuk di uji secara organoleptik, 

total fenolik, flavonoid, dan kapasitas antioksidan untuk menghasilkan satu 

konsentrasi sari minuman fermentasi terung ungu. Minuman fermentasi terpilih 

akan di analisis secara kuantitatif untuk mengetahui kandungan asam laktat 

menggunakan HPLC dan analisis proksimat. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menguji kapasitas 

antioksidan dan kandungan asam laktat secara kuantitatif yang terdapat di dalam 
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minuman fermentasi terung ungu sebagai hasil dari aktivitas bakteri asam laktat 

seiring dengan berjalannya proses fermentasi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui kurva pertumbuhan dari bakteri S. thermophilus dan L. plantarum. 

2. Menentukan formulasi susu skim, gula, dan konsentrasi sari terung ungu untuk 

menghasilkan minuman fermentasi terung ungu. 

3. Menguji kesesuaian pH, TAT, dan jumlah bakteri asam laktat minuman 

fermentasi terung ungu dengan standar produk minuman fermentasi. 

4. Mengetahui kapasitas antioksidan, total fenolik, dan total flavonoid minuman 

fermentasi terung ungu. 

5. Mengetahui kandungan asam laktat dalam minuman fermentasi terung ungu 

secara kuantitatif dengan HPLC. 

  




