
I. PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Pada saat ini ragam jenis penyakit akibat gizi lebih semakin banyak dan 

semakin berbahaya. Penyakit yang paling banyak menyerang manusia pada saat 

ini adalah penyakit degeneratif yang disebabkan oleh pola makan yang tidak 

sehat. Untuk itu diperlukan adanya inovasi-inovasi pada makanan dan minuman 

agar dapat dikonsumsi oleh banyak golongan. Sari kedelai merupakan produk 

yang memiliki kandungan gizi yang baik karena kedelai mengandung  protein, 

berbagai jenis asam amino, fosfor, vitamin A, vitamin B1, kalsium (Rukmana dan 

Yuniarsih, 2006) dan senyawa isoflavon yang bersifat antioksidan (Winarsi dkk, 

2004 dan Nakajima dkk, 2005).  

Menurut Dewanti (2006) kedelai mengandung isoflavon yang merupakan 

fitoesterogen yang dapat mencegah penyakit kanker dan jantung. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya, kedelai lokal varietas Wilis merupakan varietas lokal yang 

dapat menghasilkan sari kedelai berkualitas, yaitu kadar protein 2,98%, kadar air 

85,67%, viskositas 30,2 dPas, pH 7,38, TPT 12. dan memiliki aktivitas 

antioksidan 17,337, serta memiliki bau langu yang rendah setelah diolah menjadi 

sari kedelai (Khoiriyah, 2010). 

Selama ini produk pangan yang banyak diminati oleh konsumen yang 

menderita obesitas maupun  diabetes melitus adalah produk yang rendah kalori.  

Produk tersebut menjadi pilihan karena selain mengurangi resiko kelebihan berat 

badan karena ingin mengurangi simpanan lemak dalam tubuhnya sebagai sumber 

energi,  juga dapat mengurangi resiko terkena penyakit diabetes melitus.  



Diabetes melitus adalah penyakit yang diakibatkan oleh tingginya kadar 

gula dalam darah. Naiknya kadar gula dalam darah diakibatkan oleh berlebihnya 

konsumsi gula dan kurangnya produksi insulin dalam tubuh. Penderita diabetes di 

dunia pada saat ini sangat banyak.  Berdasarkan jurnal  Diabetes Care, Volume 

27, Number 5, May 2004, Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah 

penderita diabetes terbesar di Dunia. Penderita diabetes di Indonesia sebanyak 8,4 

juta jiwa pada tahun 2000 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 21,3 juta 

jiwa pada tahun 2030.  

Bagi penderita diabetes, pemanis yang dikonsumsi haruslah berkalori 

rendah. Hal tersebut agar tidak menyebabkan kenaikan kadar gula dalam darah.  

Penyakit diabetes merupakan gejala yang timbul pada diri seseorang yang 

disebabkan oleh adanya peningkatan  glukosa darah akibat kekurangan insulin 

baik absolut maupun relatif (Suyono, 2005). Kurangnya produksi insulin dalam 

tubuh menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat.  

Sari kedelai rendah kalori merupakan produk pangan alternatif yang aman 

dan diharapkan dapat membantu penderita penyakit atau masalah tersebut. Selama 

ini sari kedelai dibuat dengan menggunakan gula sukrosa sehingga memiliki kadar 

gula/ sumber energi yang tinggi.  Sari kedelai rendah kalori merupakan produk 

pangan alternatif yang aman dan diharapkan dapat membantu penderita penyakit  

atau masalah gula maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

penggunaan variasi jenis gula yang diperbolehkan dikonsumsi oleh mereka, 

terutama yang rendah kalori.  

 

 



1.2 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui interaksi pengaruh penggunaan  jenis dan konsentrasi gula 

terhadap kualitas sari kedelai. 

2. Untuk mengetahui pengaruh  jenis gula pada pembuatan sari kedelai lokal 

unggul anti diabetes melitus dan obesitas. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  konsentrasi gula pada pembuatan sari kedelai 

lokal unggul anti diabetes melitus dan obesitas. 

1.3 Hipotesa 

1. Diduga ada interaksi pengaruh penggunaan  jenis dan konsentrasi gula 

terhadap kualitas sari kedelai  

2. Diduga ada pengaruh  jenis gula pada pembuatan sari kedelai lokal unggul 

anti diabetes melitus dan obesitas. 

3. Diduga ada pengaruh  konsentrasi gula pada pembuatan sari kedelai lokal 

unggul anti diabetes melitus dan obesitas. 

 

 


