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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Yoghurt merupakan salah satu produk susu yang difermentasi 

menggunakan bakteri asam laktat. Berdasarkan Statista (2017), konsumsi yoghurt 

per kapita di Indonesia mencapai 0.3 kg pada tahun 2012, sangat rendah jika 

dibandingkan negara-negara Eropa dan Amerika yang mencapai 6.7 hingga 21.3 

kg per kapita. Namun, berdasarkan data yang dirilis oleh Kemenperin (2017), 

perkembangan impor yoghurt dalam bentuk cair dan non cair mengalami 

peningkatan sebesar 225.98 dan 6.12% dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Hal ini 

mengindikasikan adanya peningkatan minat terhadap konsumsi yoghurt di 

Indonesia dari tahun ke tahun.  

Yoghurt diketahui dapat dikonsumsi oleh penderita lactose intolerance dan 

mengandung nutrisi seperti kalsium dan protein. Namun sebagai salah satu produk 

berbahan dasar susu, kandungan serat dalam yoghurt sangat rendah. Melihat 

peningkatan minat masyarakat Indonesia berdasarkan data impor yang dirilis oleh 

Kemenperin (2017) yaitu 225.98 dan 6.12% untuk produk yoghurt dalam bentuk 

cair dan non cair, terhadap konsumsi yoghurt dan kandungan nutrisi yang dimiliki 

yoghurt, pembuatan frozen yoghurt dengan penambahan serat pangan serta 

penambahan pewarna alami dapat menjadi salah satu bentuk panambahan nilai 

gizi terhadap produk yoghurt dan bentuk diversifikasi produk. 
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Frozen yoghurt merupakan salah satu bentuk diversifikasi produk susu. 

Frozen yoghurt dikategorikan sebagai produk pangan beku dan sebagai salah satu 

jenis es krim. Pengolahan yoghurt menjadi frozen yoghurt memiliki keuntungan 

yaitu meningkatkan konsumsi yoghurt dan memperpanjang umur simpan produk. 

Kacang Bogor merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang 

dibudidayakan di Indonesia. Sebagai bahan pangan, kacang Bogor umumnya 

dikonsumsi sebagai makanan ringan. Kacang Bogor seperti jenis kacang-kacangan 

lainnya mengandung karbohidrat, lemak, protein dan serat yang baik bagi tubuh. 

Kandungan serat kacang Bogor diketahui relatif tinggi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Yao, et al (2015), kadar serat pangan kacang Bogor mencapai 

10.3 g/100 g. Dengan demikian, kacang Bogor memiliki potensi sebagai sumber 

bahan pangan tinggi serat yang dapat ditambahkan ke dalam produk frozen 

yoghurt. 

Penambahan pewarna dapat mempengaruhi penilaian terhadap atribut 

frozen yoghurt. Penambahan pewarna alami tentunya akan meningkatkan nilai gizi 

dan penerimaan masyarakat tehadap produk. Ubi jalar ungu dikenal memiliki 

kandungan antosianin yang tinggi. Warna ungu yang semakin tua dapat menjadi 

indikasi kadar antosianin yang tinggi (Husna, et al, 2013). Pigmen warna 

antosianin stabil pada pH asam. Oleh sebab itu, ubi jalar ungu cocok digunakan 

sebagai pewarna alami makanan, dalam hal ini frozen yoghurt. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Yoghurt adalah produk olahan yang berasal dari susu. Yoghurt baik 

dikonsumsi oleh tubuh. Peningkatan impor yoghurt di Indonesia sebesar 225.98 

dan 6,12% dari tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan tingginya minat 

masyarakat terhadap konsumsi yoghurt (Kemenperin, 2017). Namun, meskipun 

yoghurt memiliki kandungan nutrisi yang baik, kandungan serat pada yoghurt 

tergolong rendah. Oleh sebab itu diperlukan fortifikasi serat dari sumber lain. 

Kacang Bogor merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang terdapat 

di Indonesia. Kacang Bogor diketahui memiliki kandungan serat yang relatif 

tinggi yaitu 10.3 g/100 g (Yao, et al., 2015). Kandungan serat tersebut 

menunjukkan kacang Bogor memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai 

sumber serat untuk produk pangan olahan. Namun saat ini pemanfaatan kacang 

Bogor masih terbatas sebagai panganan cemilan. Oleh sebab itu, kacang Bogor 

dapat dimanfaatkan sebagai agen fortifikasi serat dalam pembuatan frozen 

yoghurt. 

Metode pembuatan frozen yoghurt tidak jauh berbeda dengan pembuatan 

es krim, hanya pada pembuatan frozen yoghurt dilakukan fermentasi campuran 

susu oleh bakteri asam laktat terlebih dahulu. Pada pembuatan frozen yoghurt ini 

dilakukan penambahan pewarna alami yang berasal dari ubi jalar ungu. 

Penggunaan ubi jalar ungu sebagai pewarna alami dikarenakan antosianin pada 

ubi tersebut cukup stabil pada pH asam sehingga diharapkan dapat menjadi nilai 

tambah bagi produk frozen yoghurt. 
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Penambahan tepung kacang Bogor tentu akan mempengaruhi hasil frozen 

yoghurt sehingga perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan variasi 

konsentrasi tepung kacang Bogor dan variasi kultur starter  

Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dikombinasikan 

dengan bakteri Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, dan  Lactobacillus 

plantarum. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi 

susu skim dengan tepung kacang Bogor dan penambahan pewarna alami dari ubi 

jalar ungu terhadap karakteristik frozen yoghurt. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

1. Menentukan kombinasi kultur starter terpilih pada pembuatan yoghurt. 

2. Mengetahui karakteristik frozen yoghurt dengan substitusi tepung kacang 

Bogor terhadap susu skim 

3. Menentukan frozen yoghurt terpilih berdasarkan analisis mikrobiologi, 

fisik, organoleptik dan kadar serat pangan. 

  




