
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan 

pentingnya hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga 

semakin tinggi. Bahan  pangan yang mulai banyak diminati konsumen bukan saja 

yang mempunyai komposisi gizi yang baik serta kenampakan dan cita rasa yang 

menarik, tetapi juga harus memiliki fungsi fisiologis tertentu bagi tubuh. Semakin 

berkembangnya makanan yang berbasis bahan alami dan pangan fungsional 

menunjukkan bahwa, penduduk Indonesia makin menyadari pentingnya gerakan 

back to nature.  

Kedelai (Glycine max) merupakan komoditi penting bagi Indonesia karena 

peranannya sebagai sumber protein nabati, bahan baku berbagai industri dan 

sebagai bahan pakan ternak. Kedelai merupakan komoditas pertanian daerah 

tropis yang mempunyai peluang sangat besar untuk dikembangkan di Indonesia 

guna mengurangi impor kedelai. Hal tersebut mengingat bahwa usaha industri di 

Indonesia banyak menggunakan kedelai impor. Alimoeso (2010) menjelaskan, 

untuk meningkatkan produksi kedelai di Indonesia khususnya varietas kedelai 

unggul perlu diadakan melalui perluasan areal tanam dan peningkatan 

produktivitas dengan penerapan teknologi tepat guna seperti Sekolah Lapangan 

Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dengan tujuan sebagai pusat 

pengambilan keputusan para petani, tempat tukar menukar informasi dan 

pengalaman lapangan serta pembinaaan manajemen kelompok petani.  

Kedelai mempunyai kandungan nutrisi lengkap antara lain protein, lemak, 

karbohidrat, kalsium, fosfor, asam lemak jenuh, kalsium dan besi. Kedelai 



mempunyai kelebihan yaitu mengandung isoflavon yang berfungsi sebagai 

antioksidan (Takahashi et.al., 2005). Isoflavon kedelai dapat menurunkan resiko 

penyakit jantung dengan membantu menurunkan kadar kolesterol darah. 

Penelitian mengenai ekstrak kedelai telah terbukti dapat menurunkan total 

kolesterol, kolesterol-LDL, meningkatkan kolesterol-HDL (High Density 

Lipoprotein), juga menurunkan rasio kolesterol LDL/HDL tikus putih yang 

mengalami hiperkolesterolemia meski tidak signifikan (Supriyanto, 2004).  

Untuk meningkatkan produksi dan kualitas varietas kedelai unggul perlu 

diadakan peningkatan olahan yang mengandung gizi yang penting peranannya 

bagi kesehatan misalnya diolah menjadi sari  kedelai, tahu (tofu), bermacam-

macam saus penyedap, tempe, tepung kedelai, minyak serta tauco. Sari kedelai 

merupakan salah satu alternatif minuman bergizi tinggi, terutama bagi yang 

menderita alergi (lactose intolerance) atau bagi yang tidak menyukai susu sapi 

(Koswara, 1992).  

Sari kedelai mengandung protein setara 80% dari susu sapi. Selain itu, sari 

kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, phosphor, zat besi, 

provitamin A, Vitamin B kompleks (kecuali B12), dan air (Santoso, 2005). Sari 

kedelai diperoleh dengan cara penggilingan biji kedelai yang telah direndam 

dalam air. Hasil penggilingan kemudian disaring untuk memperoleh filtrat, yang 

kemudian dididihkan dan diberi bumbu untuk meningkatkan rasanya.  

Sari kedelai kurang diminati oleh masyarakat karena mempunyai bau   

langu (beany flavor). Timbulnya bau langu ini disebabkan oleh enzim 

lipoksigenase yang terdapat pada biji kedelai (Winarno, 1993). Enzim 

lipoksigenase pada akan menghidrolisis atau menguraikan lemak kedelai 



menghasilkan senyawa penyebab bau langu yang tergolong dalam kelompok 

heksanal dan heksanol. Rasa langu terutama terjadi jika kedelai digiling dengan 

air dingin, sebaiknya kedelai digiling dengan air mendidih, rasa langu kedelai 

akan hilang karena dalam suhu tinggi enzim lipoksigenase menjadi tidak aktif( 

Koswara, 1992). Menurut Santoso (2005), perendaman dalam NaHCO3 dan 

pengglingan biji kedelai dengan air panas (80 0C) dapat menghilangkan senyawa 

penyebab off flavor.  

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengkaji interaksi antara varietas kedelai dan metode perendaman, guna  

menghasilkan sari kedelai berkualitas 

2. Mengkaji  pengaruh varietas kedelai  dan metode  perendaman  terhadap 

mutu sari kedelai  

3. Mengkaji  pengaruh varietas kedelai dan metode perendaman   terhadap 

organoleptik sari kedelai  

1.3 Hipotesa Penelitian 

1. Diduga terdapat interaksi antara varietas kedelai dan metode perendaman, 

guna menghasilkan sari kedelai berkualitas 

2. Diduga varietas kedelai dan metode perendaman  berpengaruh terhadap mutu 

sari kedelai  

3. Diduga varietas kedelai dan metode perendaman  berpengaruh  terhadap 

organoleptik sari kedelai 

 


