
1 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Indonesia merupakan Negara agraris yang kaya hasil pertanian. Salah satu 

komoditi pertaniannya adalah kedelai. Di Indonesia kebutuhan akan kedelai 

sangat besar terbukti konsumsi kedelai di Indonesia mencapai 2,2 juta ton per 

tahun, dari jumlah itu sekitar 1,6 juta ton harus diimpor 75%. Pada tahun 2000 

produksi kedelai mencapai 1.763.000 ton sedangkan pada tahun 2010 produksi 

kedelai mencapai 2.266.000 ton (Anonim,2010). Kebutuhan kacang kedelai cukup 

tinggi mengingat kedelai merupakan salah satu komoditi yang mengandung 

protein tinggi dan berkalsium tinggi. 

Olahan biji kedelai dapat dibuat menjadi tahu, kecap, tempe, susu kedelai, 

tepung kedelai, minyak, biodiesel, tauco dan sebagainya. Pada akhir tahun 1996 

jumlah produsen tempe tahu di Indonesia berjumlah 36.959 orang terdiri atas 

26.865 anggota produsen tempe dan 10.094 anggota produsen tahu. Dari hasil 

proses produksi ini akan menghasilkan kulit ari yang melimpah. Seperti tercatat 

pada tahun1999 kulit ari di Indonesia sebanyak 1.306.253 ton, sedangkan di Jawa 

Barat sebanyak 85.988 ton (Anonim,2010). 

Limbah yang dihasilkan dari proses pembuatan tempe sangat banyak 

mengingat produksi tempe yang terus meningkat. Seperti limbah cair dan kulit ari 

kedelai. Untuk limbah kulit ari kedelai apabila tidak dikelola dengan baik dan 

hanya langsung dibuang diperairan saja maka akan sangat mengganggu 

lingkungan disekitarnya, misalnya terciumnya bau busuk disekitar lokasi pabrik, 

dan mencemari air sungai. Menurut Mullen and Xu (2001) dalam 100 gram, kulit 

kedelai banyak mengandung 14-25 karbohidrat jenis selulosa, pektin 14-20 gram, 
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protein 10-12 gram, abu 4-5 gram, dan lignin 3-4 gram, oleh karena itu kulit ari 

kedelai memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku hidrolisat.   

Bahan baku untuk pembuatan hidrolisat adalah pati, misalnya tapioka, 

sagu, pati jagung, dan pati umbi-umbian. Hidrolisat atau sering juga disebut gula 

cair mengandung D-glukosa, maltosa, dan polimer D-glukosa yang dibuat melalui 

proses hidrolisis selulosa. Kulit ari kedelai dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

baku hidrolisat. Hal ini didasari oleh beberapa kelebihan hidrolisat dibandingkan 

sukrosa diantaranya hidrolisat tidak mengkristal seperti halnya sukrosa jika 

dilakukan pemasakan pada suhu tinggi, inti kristal tidak terbentuk sampai larutan 

hidrolisat mencapai kejenuhan 75% (Sa’id, 1992). Hidrolisat dapat dimanfaatkan 

untuk menaikkan kandungan glukosa, membantu menyediakan bahan baku bagi 

industri HFS, sebagai pengganti bahan-bahan pemanis seperti sakarin dan Na-

Siklamat yang dapat membahayakan kesehatan, dapat juga menyediakanbahan 

baku bagi pabrik yang menyediakan alkohol.  

Kulit ari kedelai mempunyai kadar selulosa yang tinggi. Selulosa ini dapat 

digunakan untuk membuat etanol dengan cara hidrolisa dan fermentasi.  Proses 

hidrolisis selulosa menjadi hidrolisat dapat menggunakan katalis enzim, asam atau 

gabungan keduanya. Proses yang akan dilakukan disini adalah proses hidrolisis 

kimia dengan asam pekat seperti HCl. Dalam keadaan asam, hemiselulosa dapat 

terhidrolisis menjadi glukosa.  

1.2 TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian pembuatan hidrolisat adalah: 

1. Mengetahui adanya pengaruh konsentrasi HCl dan lama hidrolisis 

terhadap kualitas hidrolisat dari kulit kedelai 



3 
 

2. Mengetahui pengaruh konsentrasi HCl terhadap sifat kimia hidrolisat 

3. Mengetahui pengaruh lama hidrolisis terhadap sifat kimia hidrolisat 

1.3 Hipotesis 

Hipotesis penelitian pembuatan hidrolisat adalah sebagai berikut: 

1. Diduga konsentrasi HCl dan lama hidrolisis berpengaruh terhadap 

kualitas hidrolisat dari kulit kedelai 

2. Diduga adanya pengaruh konsentrasi HCl terhadap sifat kimia 

hidrolisat 

3. Diduga adanya pengaruh lama hidrolisis terhadap sifat kimia 

hidrolisat 

 

 

 


