
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Pangan fungsional seperti susu fermentasi saat ini telah menjadi trend baru 

bagi pemenuhan gizi dari sumber protein hewani (Subroto, 2008).  Produk susu 

fermentasi ini memiliki banyak kelebihan, khususnya dari komposisi kimianya. Susu 

merupakan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dapat digunakan sebagai 

minuman segala umur, sehingga susu dapat dikatakan sebagai bahan makanan yang 

hampir sempurna.  Susu mengandung zat-zat makanan yang lengkap dan seimbang 

seperti protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin yang sangat dibutuhkan oleh 

manusia.  Komposisi nutrisi dari susu sapi yaitu air 87,5%, lemak 3,9%, laktosa 

4,9%, mineral 0,65%, enzim, fosfolipid, dan beberapa jenis vitamin (Saleh, 2004).  

Protein merupakan salah satu unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan berasal dari 

dua sumber yaitu hewan dan tumbuhan.  Susu sebagai salah satu sumber protein 

hewani yang merupakan sumber nutrisi lengkap untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok manusia (Buckle et al, 1987). 

Tuntutan inovasi produk merupakan tantangan yang harus selalu dilakukan 

sehingga produk olahan susu fermentasi ini menjadi sesuai dengan keinginan 

konsumen, seperti kefir sebagai produk olahan susu fermentasi yang belum begitu 

dikenal.  Kelebihan kefir adalah adanya bakteri probiotik yang terbukti dapat 

memperbaiki proses pencernaan dengan menyediakan mikroflora yang dibutuhkan 



dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen di dalam saluran pencernaan.  

Selain itu kefir memberikan daya tahan alami terhadap infeksi dalam usus, mencegah 

sembelit, memproduksi vitamin B dan senyawa antimikroba (Sari, 2007). 

Potensi antioksidan pada produk olahan susu fermentasi merupakan inovasi 

yang dikembangkan pada penelitian ini.  Ubi ungu merupakan salah satu bahan baku 

yang berpotensi antioksidan dan berpotensi ditambahkan pada pembuatan susu 

fermentasi kefir. Salah satu bahan pangan yang dapat ditambahkan pada pembuatan 

kefir yaitu ubi ungu.  Ubi ungu adalah pangan lokal yang memiliki potensi tinggi 

sebagai pangan fungsional karena kaya akan gizi dan komponen aktif seperti 

antioksidan yaitu asam phenolat, dan tokoferol yang dapat mencegah timbulnya 

beberapa penyakit (Woolfe, 1992).  Antosianin dalam ubi ungu berfungsi sebagai 

antioksidan dan penangkap radikal bebas, sehingga dapat mencegah terjadinya 

penuaan, kanker dan penyakit degeneratif (Jusuf et al., 2008).  Antioksidan dapat 

mendonorkan elektronnya kepada molekul radikal bebas, sehingga dapat 

menstabilkan radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai.  Contoh antioksidan 

antara lain fenol, vitamin C, vitamin E (Sies, 1997).  Kandungan serat pada ubi ungu 

yang bermanfaat bagi keseimbangan flora usus dan prebiotik, merangsang 

pertumbuhan bakteri yang baik bagi usus sehingga penyerapan zat gizi menjadi lebih 

baik dan usus lebih bersih (Hasyim dan Yusuf, 2008). 

Kualitas produk pangan diantaranya ditentukan oleh kandungan kimia 

bahannya.  Apalagi penyimpanan produk olahan susu kefir dengan penambahan ubi 

ungu diduga akan mengalami perubahan kualitas. Penelitian dibidang fermentasi 

seperti misalnya susu fermentasi telah mengungkap bahwa melalui proses fermentasi 



maka bahan pangan akan mengalami perubahan-perubahan fisik dan kimia yang 

menguntungkan seperti memberi rasa, aroma, tekstur, meningkatkan daya cerna dan 

daya simpan (Brian, 1985), namun dapat penyimpanan kefir ubi ungu terhadap 

kualitas kimia fisik belum diketahui.  Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting 

dikaji sehingga akan mengetahui karakteristik kimia susu fermentasi kefir yang 

berpotensi antioksidan dari ubi ungu selama penyimpanan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah karakteristik kimia susu fermentasi kefir yang berpotensi 

antioksidan dari ubi ungu selama penyimpanan? 

2. Waktu simpan berapa hari yang masih memenuhi syarat sebagai produk susu 

fermentasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengevaluasi karakteristik kimia susu fermentasi kefir yang berpotensi 

antioksidan dari ubi ungu selama penyimpanan. 

2. Menentukan  waktu simpan berapa hari yang masih memenuhi syarat sebagai 

produk susu fermentasi. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini bahwa diduga dengan peningkatan waktu simpan susu 

fermentasi kefir akan mempengaruhi karakteristik kimianya.  

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini menjadi dasar untuk pengembangan inovasi produk fungsional lain 

khususnya mengenai produk susu fermentasi. 

2. Sebagai informasi kepada masyarakat (konsumen) mengenai inovasi pengolahan 

susu fermentasi kefir yang berpotensi antioksidan. 

 

 

 


