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I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk Indonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya 

harus diimbangi dengan ketersediaan bahan pangan yang bergizi dan beragam. 

Sumber bahan pangan yang bergizi dapat berasal dari hewan seperti daging, telur 

dan susu (Adawiyah, 2007). Indonesia termasuk dalam negara yang rendah dalam 

tingkat  mengkonsumsi susu, hal ini disebabkan ketidaktahuan khasiat dan 

manfaat susu, baik manfaat biologis (kegunaan yang dapat diperoleh dari 

kandungan gizi dalam susu) maupun manfaat ekonomis (keuntungan finansial 

yang diperoleh bila susu diolah lebih lanjut dan dikomersialkan) (Handayani, 

2007). 

Konsumsi susu yang rendah dapat disebabkan oleh daya beli masyarakat 

yang rendah dan masih tingginya harga susu yang beredar di pasaran (Bachruddin, 

2010), selain itu sebagian masyarakat tidak dapat mengkonsumsi susu 

dikarenakan alergi terhadap susu atau lebih dikenal dengan istilah Lactose 

intolerance atau tidak toleran terhadap laktosa (gula susu). Salah satu upaya yang 

bisa dilakukan agar seluruh masyarakat bisa mengkonsumsi susu dengan cara 

mencampur bahan pangan fungsional dengan harga yang terjangkau sehingga 

disamping menyediakan nutrisi juga memberikan pengaruh terhadap kesehatan 

(Julfi dkk., 2016). Salah satu metode dalam pengolahan susu adalah dengan 

metode fermentasi susu, fermentasi adalah upaya memperbanyak jumlah mikroba 

dan meningkatkan metabolismenya dalam bahan dasar makanan dan jumlah 

mikroba yang digunakan sangat terbatas, disesuaikan dengan hasil akhir yang 

dikehendaki (Winarno dkk., 1980).  Salah satu produk hasil fermentasi susu 

adalah yoghurt. 

 Menurut SNI 01-2981-1992, yoghurt adalah produk yang diperoleh dari 

susu pasteurisasi, kemudian difermentasi dengan bakteri sampai diperoleh 

keasaman, bau dan rasa yang khas dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang 

diizinkan. Dalam pembuatan yoghurt membutuhkan bakteri sebagai starter, 

bakteri yang digunakan adalah bakteri Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus dengan perbandingan yang sama (Santoso, 2002). 
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Karakteristik yoghurt seperti rasa yang asam menjadikan beberapa orang tidak 

menyukainnya. Diperlukan adanya diversifikasi dalam pembuatan yoghurt, 

sehingga yoghurt yang dihasilkam tidak terlalu asam yaitu dengan penambahan 

jus buah, yoghurt buah merupakan yoghurt yang dicampur dengan penambahan 

sari buah, yang digunakan untuk menetralisir rasa asam yang dihasilkan. Sari buah 

yang dapat ditambahkan dalam pembuatan yoghurt beraneka macam seperti 

pepaya, sirsak, belimbing, nenas, salak dan nagka serta buah-buahan lainnya 

(Widodo, 2002). 

Santoso (2014), menyatakan pembuatan yoghurt fruit dari buah pepaya, 

pada taraf penambahan sari buah 15% menghasilkan warna, rasa dan tekstur yang 

disukai oleh konsumen. (Kartikasari dan Nisa, 2014), menyatakan penambahan 

sari buah sirsak dan lama fermentasi terhadap karakter fisik dan kimia yoghurt 

pada taraf penambahan sari buah sirsak 10% dan lama fermentasi 12 jam dapat 

memberikan pengaruh terbaik pada yoghurt yang dihasilkan. Khusaini (2014), 

menyatakan tentang pemanfaatan buah pepaya dalam pembuatan yoghurt fruit, 

pada taraf 10% penambahan sari buah pepaya dapat meningkatkan nilai 

organoleptik yoghurt yang meliputi warna, rasa dan tekstur. Jannah dkk (2014), 

menyatakan tentang total bakteri asam laktat, pH, keasaman, cita rasa dan 

kesukaan yoghurt  siap minum dengan penambahan ekstrak buah belimbing pada 

taraf 3% penambahan ekstrak buah belimbing pada yoghurt dapat menurunkan 

tingkat kesukaan dari konsumen. 

Kualitas yoghurt buah ditentukan oleh sifat fisik yakni kekentalan. 

Kekentalan adalah konsistensi dari suatu produk yang menunjukan besarnya 

hambatan dari suatu cairan terhadap aliran dan pengadukan (Djurdjevic et al., 

2002), yang ditinjau oleh bahan baku dan lama fermentasi dalam pembuatan 

yoghurt buah. Selain sifat fisik kualitas yoghurt dilihat dari tingkat kesukaan dan 

kesan konsumen yang meliputi rasa, warna dan aroma yang sangat dipengaruhi 

oleh penambahan sari buah di dalam proses pembuatan yoghurt buah.  

Kartikasari dan Nisa (2014), dalam penelitiannya menambahkan sari buah 

sirsak sebanyak 10-20%. Santoso dkk (2014), dalam penelitiannya menambahkan 

sari buah pepaya sebanyak 10-20% dan Setianto dkk (2014), dalam penelitiannya 

menambahkan ekstrak salak pondoh 0-4%. 
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Penelitian pembuatan yoghurt buah dengan penambahan jus buah pepaya 

(Carica papaya L.) dan sirsak (Annoma muricata L.) belum pernah dilakukan. 

Pepaya merupakan salah satu buah yang mudah tumbuh pada daerah yang 

beriklim tropis. Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki iklim tropis, 

sehingga buah pepaya akan mudah di dapatkan di Indonesia. Buah pepaya 

dimanfaatkan sebagai bahan makanan, dan buah pencuci mulut karena rasannya 

yang enak serta mampu melancarkan proses pencernaan pada tubuh (Santoso, 

2014). Sirsak merupakan buah yang mengandung vitamin, serat pangan dan 

senyawa antioksidan (Kartikasari dan Nisa, 2014). Pada penelitian sebelumnya 

hanya menambahkan satu jenis ekstrak buah serta penelitian tentang mutu 

hedonik atau uji kesukaan yang lebih spesifik belum pernah dilakukan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pemanfaatan Jus Buah Pepaya (Carica papaya L.) dan Sirsak 

(Annona muricata L.) sebagai Yoghurt Buah dilihat dari Viskositas, Hedonik dan 

Mutu Hedonik”. 

 

1.2.  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

jus buah pepaya dan sirsak terhadap tingkat kekentalan dan uji kesukaan yang 

meliputi uji hedonik dan mutu hedonik yang terdiri dari warna, aroma dan rasa 

pada konsentrasi yang berbeda. 

 

1.3.  Manfaat  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang 

penggunaan jus buah pepaya dan sirsak dalam pembuatan yoghurt buah. Manfaat 

lainnya adalah dihasilkannya produk olahan susu fermentasi yang mudah diterima 

oleh masyarakat, mengandung serat dan vitamin serta menyehatkan.  

 

1.4.  Hipotesis  

Penambahan jus buah pepaya dan sirsak dengan konsentrasi yang berbeda 

dapat meningkatkan kualitas viskositas dan uji hedonik yang meliputi warna, 

aroma dan rasa pada yoghurt buah. 


