
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pergeseran perekonomian dan ilmu pengetahuan menyadarkan masyarakat 

untuk hidup sehat melalui perubahan pola konsumsi, dari konsumsi instan menuju 

produk tradisional (back to nature).  Salah satu bahan baku produk tradisional 

yang bermanfaat untuk kesehatan adalah susu.  Susu memiliki nilai gizi yang 

sangat baik, namun tidak semua orang dapat menikmati susu.  Bagi beberapa 

orang susu dapat menyebabkan terjadinya intolerance, baik berupa lactose 

intolerance maupun protein intolerance.  Disisi lain, susu segar sangat mudah 

mengalami kerusakan oleh karena itu perlu dilakukan pengolahan yakni dengan 

fermentasi susu.  Fermentasi susu merupakan proses pengolahan susu dengan 

bantuan beberapa spesies mikroorganisme, yang bertujuan untuk meningkatkan 

nilai gizi memberi citarasa serta memperpanjang masa simpan produk.  Salah satu 

produk fermentasi susu adalah kefir. 

Kefir merupakan produk fermentasi susu dengan menggunakan biji kefir 

sebagai starter yang didalamnya mengandung bakteri asam laktat dan khamir.  

Farnworth (2006) menyatakan bahwa kefir bermanfaat dalam beberapa hal yaitu 

menstimulasi sistem imun, menghambat pertumbuhan tumor, sebagai 

antimikroba, memperbaiki saluran pencernaan dan menurunkan kadar kolestrol.  

Kefir serupa dengan yogurt, tetapi kefir  mempunyai konsistensi  yang lebih cair 

dan gumpalan susunya lebih lembut.  Selain itu perbedaan antara kefir dan 

yoghurt yaitu dalam hal citarasa, kefir mempunyai citarasa yang lebih asam, 



berbuih dan beralkohol (Widodo, 2002), dengan citarasa yang demikian dan 

belum begitu dikenal dimasyarakat menyebabkan kefir kurang digemari 

dibandingkan yoghurt.  Oleh karena itu perlu dilakukan penganekaragaman 

citarasa dengan fortifikasi ubi ungu. 

Keunggulan ubi ungu adalah memiliki kandungan antosianin yang lebih 

tinggi dari pada ubi jalar jenis lainnya.  Antosianin pada ubi ungu memiliki 

kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik terhadap mutagen dan 

karsinogen yang terdapat pada bahan pangan dan olahannya (Yamakawa dan 

Yoshimoto 2002).  Selain itu antosianin merupakan zat warna alami dan memiliki 

fungsi fisiologis seperti antikanker, antibakteri, dan antioksidan karena 

kemampuan menangkap radikal bebas penyebab utama kerusakan pada sel yang 

berasosiasi dengan terjadinya penuaan dan penyakit degeneratif (Cevallos et al., 

2002 dan Suda et al., 2003).  Fortifikasi ubi ungu pada susu diduga mampu 

meningkatkan aktivitas mikroba khususnya bakteri asam laktat karena ubi ungu 

merupakan sumber nutrisi yang mengandung serat pangan tinggi, sehingga dalam 

penelitian ini diperoleh produk kefir berprobiotik dan berantioksidan.  Namun 

potensi dari fortifikasi ubi ungu pada kefir terhadap respon panelis secara 

organoleptik dalam kaitannya dengan penyimpanan sedikit informasinya, karena 

faktor penyimpanan akan sangat mempengaruhi kualitas organoleptik (warna, 

aroma, kekentalan dan citarasa) produk.  Lizayanti et al. (2014) melaporkan hasil 

penelitiannya bahwa susu fermentasi yoghurt sampai penyimpanan 16 hari disukai 

oleh panelis dengan skor 4,35 sampai 2,45 yang mengarah ke kreteria suka sampai 

biasa.  Miwada et al. (2006) melaporkan bahwa perbedaan masa simpan produk 

susu fermentasi dari segi organoleptik memberi respon yang berbeda terhadap 



kualitas penerimaan konsumen, karena tingkat penerimaan konsumen terhadap 

kualitas suatu produk merupakan titik akhir penilaian.  Oleh karena itu perlu dikaji 

potensi fortifikasi ubi ungu pada proses fermentasi susu melalui penelitian uji 

“Nilai organoleptik kefir hasil fortifikasi ubi ungu pada proses fermentasi susu 

selama penyimpanan”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah penelitian ini, adalah: 

1. Bagaimana respon panelis terhadap warna, aroma, citarasa, kekentalan dan 

penerimaan keseluruhan produk susu fermentasi berbahan dasar susu sapi 

yang diolah menjadi kefir dengan fortifikaasi ubi ungu terhadap lama 

simpan yang berbeda? 

2. Berapa lama waktu penyimpanan terbaik bagi produk susu fermentasi 

berbahan dasar susu sapi yang diolah menjadi kefir dengan fortifikasi ubi 

ungu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi respon panelis terhadap kefir yang difortifikasi ubi 

ungu dari segi warna, aroma, kekentalan, citarasa, dan penerimaan 

keseluruhan. 

2. Untuk menentukan waktu simpan terbaik produk susu sapi terfementasi 

yang diolah menjadi kefir dengan fortifikasi ubi ungu melalui respon 

panelis. 



1.4 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah lama penyimpanan susu sapi 

terfermentasi yang diolah menjadi kefir dengan fortifikasi ubi ungu  berpengaruh 

terhadap tingkat penerimaan konsumen. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Memberikan pengetahuan akan pentingnya susu fermentasi bagi kesehatan 

yang dioalah menjadi kefir dan manfaat dari ubi ungu untuk kesehatan. 

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk olahan susu 

khususnya  susu sapi fermentasi. 

3. Produk ini mempunyai nilai komoditi yang tinggi dalam mengembangkan 

peternakan di Indonesia, khususnya peternak sapi perah dan petani ubi 

ungu. 

 


