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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pola hidup masyarakat yang menyadari akan pentingnya kesehatan 

menyebabkan kebutuhan pangan tidak sebatas pada pemenuhan gizi 

konvensional bagi tubuh serta pemuas mulut dengan cita rasa yang enak 

melainkan pangan diharapkan mampu berfungsi menjaga kesehatan dan 

kebugaran tubuh. Produk pangan seperti ini biasa disebut produk pangan 

fungsional. Salah satu contoh dari produk fungsional ini adalah yoghurt. Yoghurt 

bermanfaat dalam kehidupan sehari - hari baik bagi para penikmatnya yang 

memang untuk kepentingan kesehatan maupun untuk sekedar keinginan semata 

(Linwi dan Novia, 2012). 

Yoghurt adalah produk susu yang diolah dengan cara fermentasi 

menggunakan bakteri yang dapat mengurai laktosa. Penguraian laktosa pada 

yoghurt menghasilkan asam laktat yang bermanfaat bagi kesehatan, antara lain 

sebagai antiseptik serta membantu penyerapan kalsium dan fosfor (Erwin & 

Hartoto, 2006). Sebagai makanan fungsional, yoghurt mengandung kalsium, 

asam amino dan laktoferin. Kalsium dalam yoghurt dapat mencegah 

osteoporosis dan kanker kolon. Berbagai asam amino dalam yoghurt dapat 

memengaruhi tekanan darah, aktivitas neurologis, fungsi kekebalan, fungsi 

pencernaan, dan kalsifikasi gigi. Sedangkan, fragmen laktoferin yang merupakan 

hasil hidrolisis oleh enzim proteolitik dalam susu bersifat bakterisidal, antiviral, 

antiinflamasi, dan meningkatkan aktivitas probiotik (Silalahi, 2006). 

Telah banyak produk yoghurt yang dikembangkan dari susu hewani namun 

hanya sedikit yoghurt yang dibuat dari produk susu nabati. Produk yoghurt susu 
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nabati sebenarnya sangat berpotensi untuk dikembangkan karena selain 

kandungan gizi yang tinggi, harga yoghurt nabati relatif lebih murah jika 

dibandingkan dengan yoghurt susu hewani. Dengan adanya produk yoghurt 

susu nabati diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap 

produk probiotik yang selama ini relatif mahal (Linwi dan Novia, 2012). 

Pemanfaatan umbi bengkuang umumnya masih sebagai bahan dasar untuk 

kosmetik sedangkan untuk produk olahan pemanfaatannya masih terbatas. Perlu 

dilakukannya diversifikasi produk, salah satunya menjadikan bengkuang menjadi 

yoghurt bengkuang (Rizka,dkk. 2012). 

Tanaman bengkuang adalah tanaman yang mengandung pachyrhizon, 

rotenon, vitamin B1, vitamin C, dan juga mengandung inulin yang bermanfaat 

bagi kesehatan manusia. Inulin memiliki sifat larut dalam air tetapi tidak dapat 

dicerna di dalam sistem pencernaan manusia. Dibutuhkan bakteri hidup di 

saluran usus untuk memecah inulin yaitu bakteri bifidobakteria (Susanto, 2011). 

Yoghurt disebut juga minuman probiotik karena mengandung bakteri yang 

baik sedangkan sari bengkuang mengandung inulin yang berperan sebagai 

komponen prebiotik karena dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik 

sehingga jika dimanfaatkan sari bengkuang dalam pembuatan yoghurt maka 

akan dihasilkan produk minuman sinbiotik (Susanto, 2011). 

Autoklaf adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk sterilisasi 

menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi yang digunakan dalam 

mikrobiologi . Tekanan yang digunakan pada umumnya 15 Psi atau sekitar 1 atm 

dan dengan suhu 1210C . Uap panas yang dihasilkan oleh autoklaf bersumber 

dari uap panas yang dihasilkan oleh api atau listrik (Daisy, 2012). 
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Pada dasarnya, pembuatan yoghurt dengan menggunakan bakteri harus 

memperhatikan kondisi pembuatan dimana semua bahan dan alat harus steril. 

Oleh karena itu, pada praktikum ini menggunakan alat autoklaf untuk 

mensterilisasi bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan yoghurt 

bengkuang ini. 

1.2. Rumusan Masalah 

Proses sterilisasi sangat berpengaruh pada kualitas produk yang dihasilkan 

sehingga ada beberapa permasalahan yang harus ditanggulangi agar dapat 

mengetahui aktivitas Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

pada fermentasi yoghurt bengkuang (Pachyrhizus erosus). Adapun beberapa 

permasalahannya yaitu : 

1.2.1. Bagaimana mekanisme kerja alat autoklaf sebagai sterilisasi media 

pada yoghurt bengkuang ? 

1.2.2. Bagaimana cara pengkondisian sari bengkuang sebelum ditambahkan 

starter agar proses fermentasi yoghurt bengkuang berjalan dengan 

sempurna ? 

1.2.3. Bagaimanakah pengaruh penambahan madu dengan konsentrasi yang 

berbeda pada fermentasi yoghurt bengkuang (Pachyrhizus erosus)? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh perbedaan konsentrasi starter pada hasil total 

angka asam laktat pada yoghurt bengkuang? 
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