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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1       Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi semua orang yang ada di 

dunia. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa selalu berusaha untuk 

mempertahankan kesehatan mereka demi kelangsungan hidup. Definisi dari 

kesehatan sendiri menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 

1992 adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Kementrian 

Kesehatan Republik Indonesia (2014), derajat kesehatan dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari sektor kesehatan serta 

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sedangkan sektor dari luar kesehatan 

adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan, dan perilaku. 

Penyebab dari gangguan kesehatan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yaitu faktor internal, eksternal, dan turunan seperti kelelahan dalam 

bekerja, stres/tekanan, gaya hidup tidak sehat, kurang beristirahat, jarang 

berohlaraga, radiasi, dan pola makan yang tidak sehat. Untuk menjaga kesehatan 

tubuh dapat dilakukan dengan cara mengatur segala aspek kehidupan secara baik 

dan seimbang yang salah satu caranya adalah dengan memperhatikan pola makan 

dan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Karena kandungan yang 
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terdapat didalam makanan juga menentukan kesehatan dari tubuh menurut 

Faradila, dkk (2015).  

Makanan adalah produk yang dihasilkan dari bahan pangan yang telah 

diolah atau dimasak terlebih dahulu menjadi produk yang langsung dapat 

dimakan. Menurut tata atau urutan dalam mengkonsumsi makanan 

dikelompokkan menjadi tiga tipe yaitu makanan pembuka (appetizer), makanan 

utama (main course), dan makanan penutup (dessert). Makanan pembuka 

(appetizer) adalah makanan yang disajikan sebelum makanan utama dalam ukuran 

kecil yang digunakan untuk merangsang selera makan. Makanan pembuka 

(appetizer) terbagi ke dalam dua jenis yaitu cold appetizer dan hot appetizer jenis 

cold appetizer adalah seperti fruit salad, vegetable salad, dan cocktail yang 

disajikan secara dingin sedangkan hot appetizer adalah seperti croquette dan 

risoles yang disajikan secara panas.  Makanan utama (main course) adalah 

makanan pokok yang memiliki ukuran lebih besar dari makanan pembuka yang 

dihidangkan sebagai menu utama dalam waktu makan. Makanan penutup 

(dessert) adalah makanan yang disajikan setelah makanan utama yang memiliki 

fungsi untuk menyegarkan setelah menyantap makanan utama yang biasanya 

memiliki rasa manis dan segar. Makanan penutup (dessert) terbagi ke dalam dua 

jenis yaitu cold dessert yang dalam keseluruhan penyajian disajikan secara dingin 

seperti ice cream, pudding, dan mouse dan hot dessert yang dalam keseluruhan 

penyajiannya pada temperatur panas atau hangat seperti banana flambé dan apple 

pie menurut Setiawati (2017). Namun dalam memilih makanan tidak hanya dilihat 

dari segi rasa atau bentuk yang menarik tetapi harus diperhatikan kandungan yang 
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terdapat di dalamnya. Karena kandungan yang terdapat di dalam makanan harus 

dikonsumsi oleh tubuh secara seimbang dan benar agar tubuh terhindar dari 

gangguan kesehatan. Salah satu jenis makanan yang memiliki manfaat sangat baik 

adalah yogurt menurut Kubro (2017). 

Yoghurt adalah hasil olahan susu yang mengalami proses fermentasi 

akibat aktivitas enzim yang dihasilkan oleh bakteri streptococcus thermiphillus 

dan lactobacillus bulgaricus (Mustofa, 2009). Bahan dasar dari pembuatan 

yoghurt adalah susu sapi/kambing dan bahan tambahan dari yoghurt adalah susu 

skim yang memiliki manfaat untuk meningkatkan nilai gizi, pemanis, stabilizer, 

dan rasa (Chotimah, 2009). Yoghurt dinyatakan memiliki komposisi umum 

protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-3%, asam laktat 0,6-1,3% dan pH 3,8-

4,6% (Chotimah, 2009). Jenis-jenis yoghurt adalah yoghurt pasteurisasi yang 

setelah masa inkubasi selesai dipasteurisasi untuk mematikan bakteri dan 

memperpanjang umur, yoghurt beku yang hanya disimpan pada suhu beku, dietic 

yoghurt yang rendah kalori, laktosa, atau ditambah vitamin dan protein, yoghurt 

konsentrat dengan total padatan 24%, kefir yang merupakan produk susu dari 

pegunungan kaukasia. Yoghurt juga dikategorikan sebagai salah satu makanan 

multifungsional karena dapat mengatasi berbagai macam penyakit dan menjaga 

kebugaran serta kesehatan tubuh. Beberapa manfaat dari yoghurt adalah 

meningkatkan pertumbuhan, mengatur saluran pencernaan, menghambat terjadi 

kanker, menghambat tumbuh bakteri pathogen, memperbaiki gerakan pada perut 

pada saat proses pengeluaran feses, mencegah terjadi diare, dan menurunkan berat 

badan (Chotimah, 2009).  
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Produk patiseri atau pastry adalah jenis makanan yang digemari oleh 

masyarakat Indonesia. Patiseri sendiri merupakan salah satu pengetahuan dalam 

pengolahan dan penyajian makanan yang memiliki jenis kue (Faridah,dkk, 2008). 

Bebagai macam jenis produk dari patiseri adalah pertama bakery yang terdiri dari 

roti, cake, pastry, dan cookies yang menggunakan bahan dasar terigu, lemak, gula, 

telur, dan cairan, kedua yeast product yang menggunakan ragi sebagai bahan 

pengembang seperti apem, serabi, dan bika ambon, ketiga roti yang bahan utama 

pembuatannya terdiri dari terigu, air, garam dan ragi, keempat quick bread yang 

diolah dengan menggunakan tepung sederhana dan hanya dalam waktu singkat, 

kelima cake yang merupakan kue yang kaya rasa seperti sponge cake, dan 

cheesecake, keenam cookies yang merupakan kue manis berukuran kecil yang 

memiliki tekstur keras dan dapat bertahan lama, ketujuh pastry yang terbuat dari 

terigu, cairan dan lemak seperti crepes, choux, dan éclair (Faridah,dkk, 2008).  

Cheesecake merupakan cake yang terbuat dari keju yang pertama kali 

dibuat dengan menggunakan bahan dasar keju lembut dari susu kambing atau 

domba. Tujuan dibuat dari bahan tersebut adalah agar cheesecake memiliki tekstur 

yang lembut dan halus. Namun seiring dengan perkembangan zaman cheesecake 

dibuat dengan menggunakan bahan dasar cream cheese (Ananto, 2010:13) yang 

dicampur dengan whipped cream serta penambahan beberapa bahan lain agar 

tekstur dan rasa tetap sama. Namun kandungan yang terdapat dalam bahan 

cheesecake yaitu cream cheese dan whipped cream memiliki kadar lemak dan 

kalori yang tinggi sehingga kurang baik untuk dikonsumsi secara terus menerus. 

Berdasarkan keadaan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
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lebih spesifik mengenai substitusi bahan whipped cream dengan yoghurt agar 

kandungan kalori dan lemak dapat berkurang serta memberi banyak manfaat 

kesehatan yang berasal dari bahan yogurt. 

Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut:  

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 
1 Judul               : Pengembangan Produk Cake Dengan Substitusi Tepung Mocaf 

Ditulis Oleh    : Kalukningrum, Sarwinda 

Publikasi         : 2012 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif (eksperimen). 

2. Menggunakan teknik research and 

development.  

3. Mengembangkan produk olahan 

patiseri cheesecake. 

4. Teknik analisis data dengan 

melakukan uji penerimaan produk. 

1. Obyek penelitian adalah tepung mocaf. 

2. Penelitian tidak hanya terbatas pada 

produk cheesecake tetapi terdapat 

produk lain yang diteliti yaitu fruit cake 

dan chocolate cake. 

 

2 Judul              : Eksperimen Pembuatan Roll Cake Bahan Dasar Tepung Beras Hitam 

(Oryza sativa L.indica) Subtitusi Tepung Terigu 

Ditulis Oleh   : Artaty, Marita Anggiet 

Publikasi        : 2015 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif (eksperimen). 

2. Menggunakan uji organoleptik. 

3. Dasar dalam eksperimen untuk 

manfaat kesehatan. 

4. Teknik pengambilan sampel adalah 

purposive sampling. 

1. Obyek penelitian adalah rollcake bahan 

dasar tepung beras hitam subtitusi tepung 

terigu. 

2. Populasi penelitian adalah masyarakat 

kabupaten Tegal Jawa Tengah. 

3 Judul              : Pembuatan Yoghurt Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L) Dengan 

Penambahan Ekstrak Bunga Rosela (Hibiscus sabdariffa L) Sebagai 

Pewarna Alami 

Ditulis Oleh   : Harjanti, Sabdaninggar Wisnu 

Publikasi        : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode penelitian 

kuantitatif (eksperimen). 

2. Melakukan uji laboratorium. 

3. Menggunakan uji organoleptik. 

1. Obyek penelitian adalah interaksi yoghurt 

kacang merah. 

2. Penelitian terfokus pada pengembangan 

produk yoghurt. 

Sumber: Data Diolah (2017) 
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1.2      Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pengolahan unbaked cheesecake yang tepat dengan 

substitusi menggunakan yoghurt? 

2. Berapa jumlah perbandingan antara yoghurt dengan bahan lain yang 

tepat dalam proses pembuatan unbaked cheesecake? 

3. Bagaimana pengaruh substitusi yoghurt terhadap tekstur, warna, rasa 

dan aroma unbaked cheesecake? 

4. Bagaimana penerimaan konsumen terhadap unbaked cheesecake 

dengan substitusi menggunakan yoghurt? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pengolahan unbaked cheesecake yang tepat 

dengan substitusi menggunakan yoghurt.  

2. Untuk mengetahui jumlah perbandingan yang tepat antara yoghurt 

dengan bahan lain dalam proses pembuatan unbaked cheesecake 

dengan substitusi menggunakan yoghurt. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tekstur, warna, rasa, dan aroma pada  

unbaked cheesecake dengan substitusi menggunakan yoghurt.  
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4. Untuk mengetahui seberapa besar penerimaan konsumen terhadap produk 

unbaked cheesecake dengan substitusi menggunakan yoghurt. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1.       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang bisnis kepada 

penulis berupa produk unbaked cheesecake dengan yoghurt yang dapat 

dipasarkan di pasaran. 

2.       Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dan pembaca untuk 

mengetahui penerimaan konsumen terhadap unbaked cheesecake yang di 

substitusi menggunakan yoghurt. 

3.    Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk dapat 

mengkonsumsi hasil pengembangan unbaked cheesecake dengan 

kandungan yang lebih baik dari substitusi dengan menggunakan yoghurt. 

3.         Unbaked cheesecake dengan yogurt: 

a. Aroma 

Diharapkan unbaked cheesecake dengan substitusi menggunakan 

yoghurt memiliki aroma yang lebih segar dari penggunaan yoghurt 

namun tetap memiliki aroma yang khas dari unbaked cheesecake. 

b. Rasa 

Diharapkan unbaked cheesecake dengan substitusi menggunakan 

yoghurt memiliki rasa yang lebih tidak neg serta mempertahankan rasa 

yang asli dari unbaked cheesecake. 
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c. Tekstur 

Diharapkan unbaked cheesecake dengan substitusi menggunakan 

yoghurt memiliki tekstur yang lebih lembut dari unbaked cheesecake. 

d. Warna 

Diharapkan unbaked cheesecake dengan substitusi menggunakan 

yoghurt memiliki warna yang sama dengan unbaked cheesecake.  

 

1.5 Pentingnya Pengembangan  

1. Banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai pentingnya kandungan 

dalam makanan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, 

sehingga melalui pengembangan ingin mengedukasi masyarakat untuk 

memahami mengenai pentingnya kandungan di dalam makanan mulai dari 

pergantian salah satu bahan di dalam dessert khususnya unbaked 

cheesecake. 

2.         Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam pembuatan unbaked        

cheesecake dengan subsitusi menggunakan yogurt adalah untuk 

mengetahui nilai perubahan kandungan yang terdapat dalam yogurt 

sebagai pengganti whipped cream di dalam dessert khususnya unbaked 

cheesecake, apakah terdapat perubahan pada rasa, aroma, warna, dan 

tekstur. 

3. Pentingnya pengembangan yang dilakukan dalam pembuatan unbaked 

cheesecake dengan substitusi menggunakan yoghurt adalah untuk 

mengetahui perbedaan kandungan antara unbaked cheesecake yang 
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diproduksi menggunakan resep secara umum dan unbaked cheesecake 

yang diproduksi dengan menggunakan resep hasil pengembangan. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Produk unbaked cheesecake dengan yoghurt diharapkan dapat membantu 

para penyuka dessert terutama unbaked cheesecake untuk beralih mengkonsumsi 

unbaked cheesecake dengan kandungan yang lebih sehat. Selain itu, banyak data 

yang menunjukan bahwa yogurt adalah salah satu makanan yang memiliki banyak 

manfaat baik bagi kesehatan tubuh seperti mengatur saluran pencernaan, 

menghambat terjadinya kanker, dan menghambat tumbuhnya bakteri pathogen. 

Namun penulis tidak melakukan penelitian dalam jangka panjang hingga tahap 

dimana produk unbaked cheesecake dengan subsitusi menggunakan yoghurt 

benar-benar baik untuk segala macam kesehatan tubuh dimana terdapat 

kandungan lain di dalamnya yaitu cream cheese dan gula. Serta akan melakukan 

penelitian yang di uji di laboratorium untuk membandingkan kandungan antara 

unbaked cheesecake dengan menggunakan resep secara umum dengan unbaked 

cheesecake dengan hasil pengembangan substitusi menggunakan yogurt yang 

dapat menjadi alternatif bagi para pecinta unbaked cheesecake untuk beralih 

kepada unbaked cheesecake yang memiliki kandungan lemak dan gizi lebih baik. 
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1.7 Definisi Istilah 

Istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian unbaked cheesecake 

dengan subsitusi menggunakan yoghurt adalah sebagai berikut: 

1. Yoghurt menurut Harjanti (2013) adalah susu yang dibuat melalui fermentasi 

bakteri yang bersifat asam yaitu campuran dari bakteri Lactobacillus 

bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. 

2. Whipped cream menurut Sholilah (2017) dalam kerjanya.net adalah krim 

kental yang dibuat dari 30% lemak susu dan krim yang dikocok dengan 

menggunakan alat pengocok hingga berwarna putih, cerah, dan kaku. 

3. Cream cheese menurut Ananto (2010:13) adalah keju lunak yang 

pembuatannya relatif sederhana dan mudah serta memiliki tekstur yang lembut 

tetapi padat dan kaya citarasa. 

4. Gula menurut Indriani (2017:14) sebagai bahan pemanis adonan cake dan 

menjadikan tekstur cake dan kue kering menjadi lebih lembut. 

5. Kesehatan menurut  Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 

adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan 

setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

6. Cheesecake menurut Ananto (2010:6) adalah hidangan pencuci mulut/dessert 

yang menggunakan bahan utama keju muda ditambah produk olahan susu 

lainnya. 

7. Unbaked Cheesecake menurut Ananto (2010:7) adalah cheesecake yang 

memiliki tekstur sangat creamy dan padat tetapi tetap lembut.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini terbagi ke dalam lima bab dimana terdapat dua 

bagian yaitu bagian pertama yang berisi mengenai kajian analitis dan bagian 

kedua berisi mengenai produk yang dihasilkan dari kegiatan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini mengangkat tema dengan judul inovasi unbaked cheesecake 

dengan subsitusi menggunakan yogurt pada bahan dasar whipped cream.  

Pada bab pertama akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat pengembangan, spesifikasi produk yang 

diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi keterbatasan pengembangan, 

definisi istilah dan sistematika penulisan. Pada bab kedua akan memaparkan 

mengenai teori-teori yang didapat oleh penulis, prinsip, dan konsep yang 

digunakan sebagai bahan dasar dalam memecahkan masalah dalam 

pengembangan produk seperti tinjauan, manfaat dan kandungan gizi dari bahan 

yang digunakan.  

Pada bab ketiga akan memaparkan mengenai model pengembangan yang 

berisi tentang hal-hal dan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat 

produk sesuai yang diharapkan, prosedur pengembangan yang berisi mengenai 

bagian yang dilakukan dalam mengembangkan produk serta bahan-bahan yang 

digunakan dalam kepentingan pengembangan, uji coba yang berisi mengenai uji 

yang dilakukan terhadap produk melalui uji laboratorium. Pada bab keempat 

penulis akan memaparkan mengenai hasil uji organoleptik yaitu rasa, aroma, 

warna, tekstur kandungan gizi dalam penyajian data uji coba, analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian, kemasan serta penerimaan akan pasar terhadap 
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produk, dan strategi pemasaran yang tepat mengenai produk. Sementara pada bab 

kelima berisi mengenai penutup yang terdiri dari kajian produk dari hasil uji 

laboratorium, survei pasar, analisis serta beberapa pembahasan dari data 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


