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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kacang Tunggak 

Kacang tunggak (Vigna unguiculataL. Walp) termasuk keluarga 

Leguminoceae. Tanaman ini diperkirakan berasal dari Afrika Barat. Kacang 

tunggak tergolong tanaman bahan pangan, pakan, dan bahan baku industri. 

Potensi hasil biji kacang tunggak cukup tinggi yaitu dapat mencapai 1,5 –2 ton/ha 

tergantung varietas, lokasi, musim tanam, dan budidaya yang diterapkan (Sayekti 

dkk.,2011). Kacang tunggak umumnya dibudidayakan sebagai sumber makanan 

bergizi di Amerika Serikat bagian selatan, Timur Tengah, Afrika, Asia, dan 

seluruh daerah tropis dan subtropis. FAO tahun 2012 menyatakan bijinya 

mengandung 24% protein kasar, 53% karbohidrat, dan 2% lemak. Daun dan 

bunga juga dapat dikonsumsi (USDA NRCS, 2015). Sementara di Indonesia, 

kacang tunggak banyak dibudidayakan oleh petani di beberapa kawasan pertanian 

di daerah kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

Keunggulan kacang tunggak yaitu mempunyai kadar lemak yang lebih 

rendah sehingga dapat meminimalisasi efek negatif dari penggunaan produk 

pangan berlemak. Kacang tunggak juga mempunyai kandungan vitamin B1 lebih 

tinggi dibandingkan kacang hijau. Asam amino yang penting dari protein kacang 

tunggak adalah kandungan asam amino lisin, asam aspartat dan glutamat 

(Rosida,dkk., 2015).  

Biji kacang tunggak yang matang setiap 100 gram mengandung 10 g air, 

22 g protein, 1,4 g lemak, 51 g karbohidrat , 3,7 g vitamin; 3,7 g karbon, 104 mg 

kalsium dan nutrisi lainnya serta energi yang dihasilkan sekitar 1420 kj/100 g. Biji 

yang masih muda setiap 100 g mengandung 88,3 g air, 3 g protein, 0,2 g lemak, 
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7,9 g karbohidrat, 1,6 g vitamin, 0,6 g karbon dan energi yang dihasilkan sekitar 

155 kj/100 g (Astawan, 2009). 

Menurut Plantamor (2012), klasifikasi Vigna unguiculata L. menurut 

nomenklatur adalah: 

Divisio  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Bangsa  : Rosales 

Suku  : Caesalpiniaceae 

Marga   : Vigna 

Jenis  : Vignaunguiculata L. 

 

Gambar 1.Kacang Tunggak (Masauna, dkk., 2013). 

Sifat fisik biji dapat mempengaruhi prosesing dan pengolahan produk. 

Makin gelap warna biji pada kacang tunggak menunjukkan makin tinggi 

konsentrasi tanin. Tanin merupakan salah satu zat anti gizi (Purwani dan Santosa, 

2005). 

Kacang tunggak memiliki potensi yang besar sebagai bahan pangan yang 

bergizi. Pemanfaatan kacang tunggak hanya terbatas, biasanya dimanfaatkan 

sebagai sayuran, makanan tradisional, dan lauk. Kacang tunggak memiliki biji 

bervariasi, dari bentuk yang menyerupai ginjal, bulat, menyerupai telur, dan 
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rhomboid. Sedangkan pada warna kulit hanya ada dua saja yaitu coklat dan putih 

(Setyabudhy, 2015). 

Tabel 1. Varietas Kacang Tunggak 

No Varietas Deskripsi 

1 KT 1  Warna biji coklat kekuningan. 

 Bentuk biji agak lonjong. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 42 hari, polong 
masak 67 hari, panen 77 hari. 

2 KT 2  Warna biji coklat keabu-abuan. 

 Bentuk biji persegi. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 40-45 hari, 
polong masak 57 hari, panen 65-70 hari. 

3 KT 3 

 
 Warna biji putih. 

 Bentuk biji lonjong (oval). 

 Umur tanaman : mulai berbunga 40-45 hari, 
polong masak 57 hari, panen 60-65 hari. 

4 KT 4  Warna biji coklat muda. 

 Bentuk biji persegi. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 40-45 hari, 
polong masak 57 hari, panen 60-80 hari. 

5 KT 5  Warna biji merah. 

 Bentuk biji persegi. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 40-45 hari, 

polong masak 57 hari, panen 60-65 hari. 

6 KT 6  Warna biji tua coklat muda. 

 Bentuk biji persegi. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 40-46 hari, 

polong masak ± 65  hari, panen 65-70 hari. 

7 KT 7  Warna biji tua merah. 

 Bentuk biji persegi. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 42-47 hari, 
polong masak ± 67 hari, panen 68-70 hari. 

8 KT 8  Warna biji tua merah. 

 Bentuk biji bulat. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 43-47 hari, 
polong masak ± 68  hari, panen 70-72 hari. 

9 KT 9  Warna biji tua merah tua. 

 Bentuk biji persegi. 

 Umur tanaman : mulai berbunga 44-49 hari, 
polong masak ± 69  hari, panen 70-72 hari. 

Sumber :BALITKABI(2011). 
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2.1.1 Komposisi Kimia Kacang Tunggak 

Kacang tunggak merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang 

mengandung kalsium tinggi dan harganya pun relatif terjangkau. Mengingat 

bahwa kalsium mutlak dibutuhkan, lebih-lebih di negara berkembang termasuk 

Indonesia. Diketahui bahwa kacang-kacangan mengandung kalsium yang cukup 

memadai (Kholis,2013). Golongan kacang-kacangan mempunyai komposisi 

kimia yang berbeda tergantung jenis, sifat genetis masing-masing varietas dan 

lingkungan tumbuhnya (cara budidaya) serta tingkat kemasakan biji. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Biji Kacang Tunggak tiap 100 g 

No Komposisi Kacang Tunggak 

1 Kalori (Kal) 339,10 

2 Air (g) 10,00 

3 Protein (g) 22,00 

4 Lemak (g) 1,40 

5 Karbohidrat(g) 59,10 

6 Serat (g) 3,70 

7 Abu (g) 3,70 

8 Kalsium (mg) 77,00 

9 Fosfor (mg) 449,00 

10 Besi (mg) 6,50 

11 Vitamin A (SI) 30,00 

12 Vitamin B1 (mg) 0,92 

13 Vitamin C (mg) 2,00 

Sumber : Poedjiadi (2006). 

2.1.2 Pemanfaatan Kacang Tunggak 

Kacang tunggak mempunyai potensi besar sebagai bahan pangan yang 

bergizi. Pemanfaatan kacang tunggak hanya terbatas, biasanya dimanfaatkan 

sebagai sayuran, makanan tradisional, dan lauk. Peningkatan pemanfaatan kacang 

tunggak dapat dilakukan melalui pengembangan cara tradisional maupun 

pengembangan bahan pangan baru atau modifikasi. Pengolahan secara tradisional 

dapat melalui fermentasi antara lain tempe, tauco dan kecap, serta tanpa 
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fermentasi antara lain kecambah, tahu, susu, campuran pada sayur dan beberapa 

makanan tradisional lain (lepet ketan, bubur, peyek dan lauk-pauk). 

Pengembangan bahan pangan baru dapat melalui pengolahan pati dan tepung 

kacang tunggak yang selanjutnya diolah sebagai bahan substitusi pada pembuatan 

berbagai macam kue (Rosida,dkk., 2015). 

2.2 Perkecambahan 

2.2.1 Pengertian Perkecambahan 

Perkecambahan merupakan  proses pertumbuhan embrio dan komponen – 

komponen biji yang memiliki kemampuan untuk tumbuh secara normal menjadi 

tanaman baru (Ashari, 2000). Hidayat (2000), menambahkan bahwa 

perkecambahan merupakan pertumbuhan embrio yang dimulai kembali setelah 

penyerapan air atau imbibisi. Perkecambahan dapat terjadi apabila substrat 

(karbohidrat, protein, dan lemak) berperan sebagai penyedia energi yang akan 

digunakan dalam proses morfologi (pemunculan organ-organ tanaman seperti 

akar, daun, dan batang). Proses perkecambahan dikatakan selesai apabila telah 

didapat tanaman kecil yang telah mempunyai batang, daun, akar dan akar rambut, 

serta dapat berkembang menjadi tanaman baru dalam keadaan baik (Tjioe, 2007). 

Menurut Sutopo (2004), keadaan lingkungan yang dibutuhkan untuk 

perkecambahan meliputi beberapa faktor diantaranya adalah: 

a. Air 

Air berperan sebagai pelunak biji, melarutkan cadangan makanan, sarana 

transportasi makanan terlarut dan hormon ke titik tumbuh, serta bersama dengan 

hormon mengatur elongasi dan penembangan sel. Perkecambahan biji akan 

berlangsung secara lambat bila media tumbuhnya tanah dalam keadaan kering. 
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b. Suhu 

Secara tidak langsung, suhu berpengaruh terhadap proses imbibisi. 

Imbibisi air dari daerah di sekitar perakaran ke dalam sel tanaman akan 

berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Suhu juga berpengaruh 

terhadap kecepatan aliran respirasi serta pembelahan dan pemanjangan sel. 

c. Oksigen  

Oksigen dalam proses perkecambahan berfungsi untuk mengoksidasi 

cadangan makanan seperti karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Oksigen 

juga berfungsi sebagai oksidator dalam perombakan gula atau respirasi. 

d. Cahaya 

Cahaya merupakan faktor lingkungan lain yang menentukan keberhasilan 

peerkecambahan. Adanya pencahayaan yang tepat, sangat menentukan 

keberhasilan perkecambahan. Biji yang dikecambahkan pada keadaan yang sangat 

kurang cahaya ataupun gelap dapat menghasilkan kecambah yang mengalami 

etiolasi, yaitu terjadinya pemanjangan yang tidak normal pada hipokotil dan 

epikotilnya, kecambah berwarna pucat serta lemah.  

2.2.2 Proses Perkecambahan 

Menurut Kamil (2000), perkecambahan biji dibedakan atas dua macam 

proses yaitu : 

1. Proses Perkecambahan Fisiologis 

Secara fisiologis, terjadi beberapa proses berurutan selama perkecambahan 

biji yaitu : 
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a. Penyerapan Air 

Penyerapan air adalah proses yang pertama kali terjadi pada perkecambahan 

suatu biji, diikuti dengan pelunakan kulit biji, dan pengembangan biji. Penyerapan 

air ini dilakukan oleh kulit biji melalui proses imbibisi serta osmosis. 

b. Pencernaan 

Proses pencernaan merupakanproses terjadinya pemecahan zat atau 

senyawa bermolekul besar, kompleks, menjadi senyawa bermolekul lebih kecil, 

kurang kompleks, larut dalam air serta dapat diangkut melalui membran dan 

dinding sel. 

c. Pengangkutan Zat Makanan 

Makanan cadangan yang telah dicerna dengan hasilnya asam amino, asam 

lemak, dan gula, diangkut dari daerah jaringan penyimpanan makanan ke daerah 

yang membutuhkan yaitu titik-titik tumbuh pada embrionic axis, plumule serta 

radicle. 

d. Asimilasi 

Asimilasi adalah  tahap terakhir dalam penggunaan cadangan makanan, 

dan merupakan suatu proses pembangunan kembali. 

e. Pernapasan 

Pernapasan pada perkecambahan biji, sama halnya dengan pernapasan 

biasa yang terjadi pada bagian tumbuhan lainnya, yaitu proses perombakan 

sebagian makanan cadangan (karbohidrat) menjadi senyawa yang lebih sederhana 

seperti CO2 dan H2O, serta dibebaskan sejumlah tenaga yang disimpan dalam 

makanan. 
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f. Pertumbuhan 

Pengembungan biji yang disebabkan penyerapan air dan pertumbuhan 

segera diikuti oleh pencahnya kulit biji. Dengan bebasnya dari kulit biji, suplai air 

yang cukup, makanan sudah tercerna dan suplai oksigen untuk pernapasan, maka 

embrio dapat tumbuh aktif. 

2. Proses Perkecambahan Morfologis 

Proses perkecambahan secara morfologis adalah proses tahapan segera 

sesudah proses pengangkutan makanan dan pernapasan. Uraian disini masih 

meliputi pembelahan sel dan pemanjangan sel, akan tetapi lebih dikaitkan dengan 

pertumbuhan embrionic axis yaitu keluarnya radicle dan plumule dari kulit biji 

(Kamil, 2000). 

Menurut Sutopo (2004), proses perkecambahan  biji adalah suatu 

rangkaian kompleks dari perubahan-perubahan morfoligi, fisiologi serta biokimia. 

Tahapan-tahapan perkecambahan ialah sebagai berikut : 

a. Tahap pertama suatu perkecambahan biji dimulai dengan proses penyerapan air 

oleh biji, melunaknya kulit biji serta hidrasi dari protoplasma. 

b. Tahap kedua dimulai dengan kegiatan-kegiatan sel serta enzim-enzim dan 

naiknya tingkat respirasi biji, pada permulaan perkecambahan radikula lebih 

dahulu keluar (akar primer dan akar rambut). Proses ini terjadi pada umur 

perkecambahan 24 jam. 

c. Tahap ketiga merupakan tahap dimana terjadi penguraian bahan-bahan seperti 

karbohidrat, lemak dan protein menjadi bentuk-bentuk yang melarut dan 

ditranslokasikan ke titik-titik tumbuh. Pada tingkat perkecambahan selanjutnya 
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hipokotil dan radikula terus memanjang (terjadi pada umur perkecambahan 48 

jam). 

d. Tahap keempat ialah asimilasi dari bahan-bahan yang telah diuraikan tadi di 

daerah merismatik untuk menghasilkan energi bagi kegiatan pembentukan 

komponen serta pertumbuhan sel-sel baru. Pada umur perkecambahan 56-72 

jam, radikula terus memanjang ke bawah sedangkan hipokotil terus memanjang 

ke atas sampai menembus permukaan. 

e. Hipokotil terus memanjang sehingga kotiledon berada di atas permukaan serta 

daun pertama keluar, antara bagian daun serta kotiledon terdapat epikotil. Pada 

tahap ini akar semakin banyak serta bertambah panjang dan terdapat akar 

lateral (terjadi pada umur perkecambahan 80 jam). 

f. Tahap kelima ialah pertumbuhan dari kecambah melalui proses pembelahan, 

pembesaran serta pembagian sel-sel pada titik-titik tumbuh. Sementara daun 

belum dapat berfungsi sebagai organ untuk fotosintesis maka pertumbuhan 

kecambah sangat tergantung pada persediaan makanan yang ada dalam biji. 

2.2.3 Metabolisme Perkecambahan 

Perkecambahan biji dimulai setelah terjadinya penyerapan air oleh biji 

serta diikuti dengan pelunakan kulit biji. Kulit biji terdiri dari bahan yang sanggup 

menyerap air dari medium perkecambahan. Bahan penyusun kulit biji tersebut 

mempunyai daya pengikat air yang kuat. Penyerapan air oleh biji terdiri pada 

tahap pertama serta akan meningkat pada saat munculnya radicle sampai jaringan 

penyimpanan dan kecambah tumbuh. Setelah terjadi penyerapan air, enzim 

diaktivir kemudian masuk kedalam kotiledon dan mencerna zat cadangan 

makanan (Kamil, 2000). 
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Bahan-bahan yang tersimpan dalam kotiledon setelah dirombak oleh 

enzim-enzim, maka sebagian langsung dipakai sebagai bahan penyusun 

pertumbuhan di daerah titik-titik tumbuh serta sebagian lagi digunakan sebagai 

bahan bakar untuk respirasi. Pada biji, amilum terdiri dari dua bentuk yaitu 

amilopektin dan amilosa. Dua enzim yang ikut dalam awal perombakan ialah α 

amilase dan β amilase. α amilase akan merombak amilosa serta amilopektin 

menjadi dekstrin. Sedangkan β amilaseakan menghasilkan disakarida (maltosa) 

dari dekstrin (Sutopo, 2004). 

Cadangan makanan yang terdapat dalam biji selain amilum atau 

karbohidrat ialah lemak serta protein. Lemak dirombak oleh enzim lipase menjadi 

asam lemak dan gliserol. Asam lemak serta gliserol kemudian dipakai sebagai 

pembentuk glukosa, dimana glukosa ini dipakai sebagai bahan bakar pada proses 

respirasi. Selain itu, protein juga dirombak oleh enzim proteolitik menghasilkan 

suatu campuran asam-asam amino bebas. Bersama dengan amida-amida dari asam 

glutamat dan aspartat, senyawa-senyawa tersebut terutama dalam bentuk 

amidanya ditranslokasikan ke embrio (Suwarni, 2007). 

Disamping itu asam amino triptofan yang merupakan hasil perombakan 

protein dari sel-sel penyimpanan dalam titik-titik tumbuh embrio diubah menjadi 

IAA (Indole Acetid Acid) yang menstimulir pertumbuhan. Dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangannya embrio memerlukan energi dan bahan baku, 

diantaranya ialah untuk sintesis lemak, protein dan senyawa penyususn lainnya 

(Sutopo, 2004). 

Semua proses tersebut berlangsung dalam tahap kedua, ketiga dan keempat 

dari proses metabolisme perkecambahan biji. Tahap kelima ialah proses 
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pembagian dan membesarnya sel yang tergantung dari terbentuknya energi dan 

molekul-molekul komponen tubuh yang berasal dari jaringan persediaan 

makanan. Molekul protein serta lemak penting untuk pembentukan protoplasma 

dan molekul kompleks polisakarida serta asam poliuronat untuk pembentukan 

dinding sel (Syamsuri, 2004). 

Jadi metabolisme sel-sel embrio mulai menyerap air, yang meliputi reaksi-

reaksi perombakan yang disebut katabolisme dan sintesa komponen-komponen sel 

untuk pertumbuhan yang disebut anabolisme. Proses metabolisme ini akan 

berlangsung terus dan merupakan pendukung dari pertumbuhan kecambah hingga 

tanaman dewasa (Kamil, 2000). 

2.2.4 Perubahan Zat Gizi Selama Perkecambahan 

Proses perkecambahan mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan 

biologis yaitu pecahnya berbagai komponen dari biji menjadi berbagai bentuk 

senyawa yang lebih sederhana, yang telah siap cerna bagi embrio atau kecambah 

yang tumbuh lebih lanjut. Kacang-kacangan yang dikecambahkan, kandungan 

vitamin A, B dan C nya mengalami peningkatan mulai dari 2,5 sampai 300% 

(Winarno, 2002). 

Perkecambahan meningkatkan daya cerna karena berkecambah merupakan 

proses katabolis yang menyediakan zat gizi penting untuk pertumbuhan tanaman 

melalui reaksi hidrolisis dari zat gizi cadangan yang terdapat di dalam biji. 

Melalui germinasi, nilai daya cerna kacang-kacangan yang dikecambahkan akan 

meningkat, sehingga waktu pemasakan atau pengolahan pun menjadi lebih 

singkat. Pada saat berkecambah terjadi hidrolisis karbohidrat, protein dan lemak 

menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga mudah dicerna. Selama proses 



15 
 

itu pula terjadi peningkatan jumlah protein dan vitamin, sedangkan kadar 

lemaknya mengalami penurunan (Astawan, 2009). 

Karbohidrat sebagai bahan persediaan makanan dirombak oleh enzimalfa-

amilase dan beta-amilase yang bekerja saling mengisi. Alfa-amilase memecah pati 

menjadi dekstrin, sedangkan beta-amilase memecah dekstrin menjadi maltosa. 

Pada akhirnya, maltosa akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Selama proses 

berkecambah, kandungan glukosa dan fruktosa meningkat sepuluh kali lipat. 

Kadar sukrosa meningkat dua kali lipat, tapi galaktosa menghilang. Adanya 

glukosa dan fruktosa menyebabkan tauge terasa enak dan manis. Dalam proses 

perkacambahan terjadi beberapa perubahan biologis yakni pecahnya berbagai 

komponen dari biji menjadi berbagai bentuksenyawa yang lebih sederhana, yang 

telah siap cerna bagi embrio atau kecambah yang tumbuh lebih lanjut (Suyanti, 

2005). 

Kandungan zat gizi pada biji sebelum dikecarnbahkan berada dalam 

bentuk tidak aktif (terikat) dan setelah perkecambahan, bentuk tersebut diaktifkan, 

sehingga meningkatkan daya cerna. Peningkatanzat-zat gizi pada kecambah mulai 

tampak sekitar 24 - 48 jam. Proses perkecambahan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain air, gas, suhu, dan cahaya. Suhu optimum untuk peoses 

perkecambahan adalah 34°C. Cara pernbuatan kecambah adalah kacang kedelai 

atau kacang hijau dan beras direndam dalam air selama 22 jam pada suhu kamar, 

kemudian dipindahkan dalam bakul bambu dan ditutupi daun, selanjutnya 

dilakukan penyiraman dengan air sebanyak 4-5 kali. Perkecambahan dihentikan 

pada jam ke 36 (Suprapto, 2001). 
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Dibandingkan dengan tauge kacang hijau dan kacang tunggak, tauge 

kacang kedelai memiliki keunggulan dalam hal energi, protein, lemak, dan 

vitamin A. Namun, ditinjau dari kandungan kalsium dan fosfor, tauge kacang 

tunggak lebih unggul. Ketiga jenis tauge tersebut merupakan sumber vitamin C 

yang cukup bagus, masing-masing mengandung 15 mg per 100 gramnya 

(Astawan, 2003). 

2.2.5 Manfaat Tauge/Kecambah Bagi Kesehatan 

Menurut Tjioe (2007), banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari 

tauge/kecambah, diantaranya adalah: 

1. Mencegah kanker 

Proses menjadi tauge telah menguraikan 90% rantai olisakarida menjadi 

karbohidrat sederhana, sehingga senyawa tersebut mudah sekali diserap tubuh, 

tanpa menghasilkan gas. Oleh karena mengandung banyak serat dan air, tauge 

membantu menguras kotoran dalam usus besar. Hal ini menjadi kekuatan ganda 

tauge dalam mengurangi kanker.  

2. Mencegah Serangan Jantung dan Stroke 

Para penyandang resiko stroke dan serangan jantung yang banyak 

disebabkan karena kadar lemak dalam darah melambung, dianjurkan untuk lebih 

banyak makan tauge. Hal ini disebabkan, saponin dalam tauge akan 

menghancurkan lemak jahat (LDL) tanpa mengganggu kandungan lemak yang 

baik (HDL). Saponin yang besar dapat diperoleh ketika proses biji-bijian menjadi 

kecambah, yang secara umum kadar saponinnya meningkat 450%. 
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3. Mencegah Osteoporosis 

Estrogen alami yang terdapat dalam tauge dapat berfungsi sama dengan 

estrogen sintetis, tetapi keunggulannya adalah tidak memiliki efek samping. 

Sehingga estrogen dalam tauge secara nyata dapat meningkatkan kepadatan 

tulang, susunan tulang dan mencegah keroposan tulang. 

4. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh 

Saponin tauge juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yaitu 

dengan cara meningkatkan aktivitas sel pembuluh alami (natural killer cell). 

Khususnya sel T-limfosit dan interferon. Selain sarat DNA, tauge kaya akan zat 

antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas perusak sel DNA. 

5. Manfaat Lainnya 

Oleh karena bersifat alkali (basa), maka tauge sangat baik untuk menjaga 

keasaman lambung dan memperlancar pencernaan. Tauge juga baik untuk 

kecantikan, yaitu membantu meremajakan dan menghaluskan kulit, 

menghilangkan flek-flek hitam pada wajah, menyembuhkan jerawat, meyuburkan 

rambut dan juga melangsingkan tubuh. Karena mengandung vitamin E, tauge juga 

dapat membantu meningkatkan kesuburan. Bagi wanita mengkonsumsi tauge, 

akan memmbantu terhindar dari kanker payudara, gangguan menjelang 

menstruasi, pramenopause dan gangguan akibat menopause. 

2.3 Formula Produk Acuan  

Produk acuan yang digunakan pada penelitian ini ialah sari kedelai, karena 

sari kedelai telah familiar dikalangan masyarakat serta bahan baku sari kedelai 

juga berasal dari bahan nabati. Penggunaan produk acuan ini digunakan untuk 

mendapatkan formula sari kecambah kacang tunggak yang tepat. 
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2.3.1 Sari Kedelai 

Sari kedelai ialah salah satu jenis sari dari kacang kedelai yang merupakan 

hasil ekstraksi protein kacang kedelai dengan menggunakan air panas. Selain itu 

sari kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, 

provitamin A, vitamin B kompleks (kecuali B12), dan air. Protein sari kedelai 

mempunyai susunan asam amino yang mendekati sari sapi, sehingga dapat 

digunakan sebagai pengganti sari sapi bagi mereka yang pantang terhadap 

protein hewani (Ginting dan Sri, 2009). 

Karakteristik dari sari kedelai yaitu berwarna putih, aroma langu khas 

kacang kedelai, rasa langu khas kedelai dan manis, tekstur yaitu cair. Untuk 

menghasilkan karakteristik tersebut maka dalam pembuatan sari kedelai harus 

memperhatikan pemilihan bahan baku dan proses pengolahannya (Amrin, 2003). 

Tabel 3.Kandungan Gizi Sari Kedelai / 100 g 

Komposisi Sari Kedelai 

Kalori (Kkal) 41,00 

Protein (gram)  3,50 

Lemak (gram)  2,50 

Karbohidrat (gram)  5,00 

Kalsium (mg) 50,00 

Fosfor (gram) 45,00 

Besi (gram)   0,70 

Vitamin A (SI) 200,00 

Vitamin B1 (tiamin)(mg)    0,08 

Vitamin C (mg)   2,00 

Sumber : Aman dan Hardjo (2003). 
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2.3.2 Standar Mutu Sari Kedelai 

Persyaratan mutu sari kedelai berdasarkan SNI 01-3830-1995 dapat dilihat 

pada Tabel 4 dan berdasarkan International Food Research Journal dapat dilihat 

pada Tabel 5. 

Tabel 4. Standar Mutu Sari Kedelai SNI 01-3830-1995 

 

No 

 

Parameter 

 

Satuan 

Persyaratan 

Minuman (drink) 

1 Protein %b/b Min 1,0 

2 Lemak %b/b Min 0,30 

3 Padatan Terlarut %b/b Min 11,5 

4 pH  6,5 - 7,0 

5 Kalsium mg/100 g - 

Sumber : SNI 01.3830:1995. 

Tabel 5. Standar Kualitas Sari Kedelai 

Komposisi Satuan Minimal Maksimal 

Protein (Nx6,25) %  4.0 

Lemak %  2.0 

Serat kasar %  4.0 

Karbohidrat %  3.0 

Abu %  6.5 

Kadar air %  80.0 

Mikrobiologi:    

Total plate count CFU/g  20000 

Total coli forms CFU/10g  10 

Salmonella CFU/100g Negatif 

E. coli CFU/100g Negatif 

Staphylococcus CFU/10g  100 

Yeast CFU/10g  100 

Mold CFU/10g  100 

Parameter sensori    

Warna  Krem kekuningan 

Bau  Bau langu rendah 

Rasa  Nutty 

Kerusakan    

Serangga  Tidak ada 

Material asing  Tidak ada 

Bintik hitam  Tidak ada 

Sumber : Gandhi (2009). 
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2.3.3 Proses Pembuatan Sari Kedelai 

Menurut Amrin (2005), proses pembuatan sari kedelai, meliputi beberapa 

tahapan, yaitu : 

1. Kedelai yang telah disortasi (dipisahkan dari kotoran dan biji rusak) direndam 

dalam air selama 15 menit. Perendaman dilakukan pada suhu ruang, dengan 

perbandingan air dan kedelai 3:1. 

2. Kedelai ditiriskan dan dididihkan selama 20 menit. 

3. Kedelai digiling dengan penggiling logam, penggiling batu (yang biasa dipakai 

pada pembuatan tahu), atau blender. Penghancuran bertujuan untuk 

mengurangi aktivitas enzim lipoksidase (penyebab baulangu pada kedelai). 

Penghancuran dapat menghambat aktivitas enzim lipoksidase 

denganmengalirkan air panas (air : kedelai = 8 : 1) secara terus menerus selama 

proses pengancuran. 

4. Bubur encer disaring dengan kain kasa dan filtratnya merupakan sari kedelai 

mentah. 

5. Perebusan pertama dilakukan bertujuan untuk membentuk busa pada sari 

kedelai dan dilakukan penyiraman dengan air dingin agar susu kedelai tidak 

mengendap dan lebih tahan lama. Selain itu perebusan juga berfungsi untuk 

mensterilkannya dari mikroba, bakteri dan juga menghilangkan bau dari 

kedelai.  

6. Setelah mendidih maka api dikecilkan dan diaduk-aduk selama kurang lebih 15 

menit. Tujuanya agar sari sari kedelai tidak mengendap serta membuat susu 

kedelai lebih tahan lama. 
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7. Untuk meningkatkan rasa dan penerimaan, ke dalam sari kedelai ditambahkan 

gula pasir sebanyak 5 - 7% dan flavor seperti coklat, moka, pandan, strawberi 

secukupnya. Bahan tambahan seperti garam, gula, dan vanili bertujuan utnuk 

memberi rasa pada susu kedelai. 

8. Perebusan kedua dilakukan untuk memisahkan buih yang timbul pada susu 

kedelai. Setelah mendidih, api dikecilkan dan dibiarkan dalam api kecil selama 

20 menit. 

9. Jika akan dibotolkan, ke dalam sari kedelai dapat ditambahkan CMC sebanyak 

100 ppm (100 mg CMC ditambahkan ke dalam 1 liter sari kedelai). Sari 

kedelai sebaiknya dalam suhu dingin sekitar 5°C (suhu lemari es). 

Menurut Koswara (2009), peralatan yang digunakan dalam pembuatan sari 

kedelai sangatlah sederhana dan mudah didapatkan. Alat-alat tersebut diantaranya 

adalah kompor, panci, baskom, spatula atau pengaduk, penyaring, mesin 

penggiling (blender), kain saring. 

2.3.4 Bahan Tambahan dalam Pembuatan Sari Kedelai 

2.3.4.1 Gula 

Gula merupakan bahan makanan dengan rasa manis dan dapat digunakan 

untuk pengawet makanan. Gula diperoleh dari tebu, air bunga kelapa, palem dan 

aren. Bentuk produk olahan yang menggunakan gula antara lain sari buah, jam, 

jelly, dan manisan buah. Gula dengan konsentrasi tinggi (± 70%) dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba perusak makanan (Estiasih dan Ahmadi, 

2009). Gula berperan dalam pengawetan dan pembuatan aneka ragam produk 

makanan. Hal ini disebabkan gula mempunyai daya larut yang tinggi, mengikat air 
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yang ada sehingga tidak tersedia untuk pertumbuhan mikroorganisme (Buckle, 

dkk., 2009). 

Penggunaan gula bukan hanya sebagai pengawet dan rasa manis akan 

tetapi juga dapat berfungsi sebagai pemberi cita rasa, pemberi warna, dan 

pengkilap permukaan. Konsentrasi gula berpengaruh terhadap kadar air dan 

tekstur produk pangan. Gula memiliki sifat higroskopis atau menyerap air 

sehingga sel-sel bakteri akan dehidrasi dan akhirnya mati. Gula yang dipanaskan 

bersama protein akan bereaksi membentuk gumpalan-gumpalan berwarna gelap 

menyerupai karamel dalam hal warna, bau dan rasa. Bila terus dipanaskan maka 

gumpalan-gumpalan itu akan berubah menjadi hitam dan tidak dapat larut (Ernie 

dan Lestari, 2002).  

 
Gambar 2. Struktur Gula Pasir (Sukrosa) (Winarno, 2004). 

Penambahan gula dalam pembuatan susu kedelai bukanlah untuk 

menghasilkan rasa manis saja meskipun sifat ini penting. Jadi gula mempunyai 

sifat menyempurnakan rasa asam dan cita rasa lainnya dan juga memberikan 

kekentalan. Daya larut yang tinggi dari gula kemampuan mengurangi kelembaban 

relatif dan daya mengikat air adalah sifat-sifatyang menyebabkan gula dipakai 

dalam pengawetan pangan. Hal ini disebabkan gula akan memerangkap air. Jika 

air dalam bahan pangan terperangkap maka air yang tersedia untuk pertumbuhan 

mikroba atau aw menjadi rendah, hal ini yang menjadikan produk awet (Shin, 
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dkk., 2002). Produk sari kedelai dengan penambahan konsentrasi gula yang dapat 

diterima dengan hasil terbaik adalah penggunaan gula 10% (Saati, 2011). 

Tabel 6. Syarat Mutu Gula Kristal Putih SNI 3140.3:2010. 

No.  Parameter Uji Satuan 
Persyaratan 

GKP 1 GKP 2 

1. Warna     

1.1 Warna kristal CT 4,0-7,5 7,6-10,0 

1.2 Wana larutan (ICUMSA) IU 81-200 201-300 

2. Besar jenis butir Mm 0,8-1,2 0,8-1,2 

3. Susut pengeringan (b/b) % maks. 0,1 maks. 0,1 

4. Polarisasi (*Z, 20oC) “Z” min 99,6 min 99,5 

5. Abu konduktiviti (b/b) % maks 0,10 maks 0,15 

6. Bahan tambahan pangan    

6.1 Belerang dioksida (SO2) mg/kg maks. 30 maks. 30 

7. Cemaran logam    

7.1 Timbal (Pb) mg/kg maks. 2 maks. 2 

7.2 Tembaga (Cu) mg/kg maks. 2 maks. 2 

7.3 Arsen (As) mg/kg maks. 1 maks. 1 

Sumber: SNI 3140.3:2010. 

2.3.4.2 CMC (Carboxy methyl cellulose) 

CMC termasuk dalam bahan penstabil (stabilizer), yaitu salah satu jenis 

bahan aditif yang ditambahkan dalam jumlah kecil guna mempertahankan 

stabilitas emulsi dan memperbaiki kelembutan produk, menciptakan 

keseragaman produk, dan memperbaiki sifat produk. CMC juga berperan sebagai 

pengikat air, pengental, stabilisator emulsi, dan tekstur gum. CMC mampu 

menggantikan produk-produk seperti gelatin, gum arab, agar agar, karageenan 

dan tragacanth. Sebagai pengemulsi, CMC sangat baik digunakan untuk 

memperbaiki kenampakan tekstur dari produk berkadar gula tinggi (Pitaloka, 

dkk.,  2015). 

Dalam industri makanan dan minuman konsentrasi CMC yang banyak 

digunakan sekitar 0,1%-2%. Saati (2011), menggunakan CMC pada produk 

minuman sari kedelai sebanyak 100 ppm. CMC dalam pembuatan minuman sari 
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kedelai berfungsi mempertahankan kestabilan suspensi, emulsi, busa, dan 

meningkatkan viskositas agar partikel padatannya tetap terdispersi merata 

keseluruh bagian sehingga tidak mengalami pengendapan (Prasetyo, dkk.,2015). 

Cara kerja bahan penstabil adalah dengan menurunkan tegangan permukaan 

bahan dengan cara membentuk lapisan pelindung yang menyelimuti globula fase 

terdispersi, sehingga senyawa yang tidak larut akan lebih mudah terdispersi 

dalam sistem dan bersifat stabil (Fennema, 2008). 

2.3.4.3 Pandan Wangi 

Pandan wangi ( Pandanus amaryllifolius Roxb) atau biasa disebut pandan 

sajaialah jenis tumbuhan monokotil dari famili Pandanaceae. Di beberapa 

daerah,tanaman ini dikenal dengan berbagai nama antara lain: Pandan Rampe, 

Pandan Wangi(Jawa); Seuke Bangu, Pandan Jau, Pandan Bebau, Pandan Rempai 

(Sumatera); Pondang, Pondan, Ponda, Pondago (Sulawesi); Kelamoni, Haomoni, 

Kekermoni,Ormon Foni, Pondak, Pondaki, Pudaka (Maluku); Pandan Arrum 

(Bali), Bonak (NusaTenggara) (Rahayu dan Handayani, 2008). 

Menurut Rahayu, dkk., (2008), taksonomi dari Pandanus amaryllifolius 

Roxb adalah : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Pandanales 

Famili  : Pandanaceae 

Genus  : Pandanus 

Species  : Pandanus amaryllifolius Roxb 
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Pandan wangi (atau biasa disebut pandan saja) ialah jenis tumbuhan 

monokotil dari famili Pandanaceae yang memiliki daun beraroma wangi yang 

khas. Daunnya merupakan komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia 

dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tumbuhan ini mudah dijumpai di 

pekarangan atau tumbuhan liar di tepi-tepi selokan yang teduh. Akarnya besar 

serta memiliki akar tunjang yang menopang tumbuhan ini bila telah cukup besar. 

Daunnya memanjang seperti daun palem serta tersusun secara roset yang rapat, 

panjangnya dapat mencapai 60 cm. Beberapa varietas memiliki tepi daun yang 

bergerigi (Cheetangdee, 2006). 

 

Gambar 3. Daun Pandan Wangi (Prameswari, 2014). 

Aroma harum yang khas ini terasa kuat ketika daunnya masih cukup segar 

atau agak kering. Aplikasi pandan wangi pada produk pangan biasanya digunakan 

sebagai pengharum kue, daun pandan juga digunakan sebagai sumber warna hijau 

bagi makanan (selain daun suji), sebagai komponen hiasan penyajian makanan. 

Selain itu, juga sebagai bagian dalam rangkaian bunga di pesta perkawinan 

(dironce) untuk mengharumkan ruangan (Tasia, 2014). Saati (2011), telah 

menggunakan daun pandan wangi dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3% pada 

minuman sari kedelai, selain untuk menambah aroma juga untuk meningkatkan 

kandungan antioksidannya. 
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Tabel 7. Kandungan Daun Pandan Wangi / 100 g 

Komposisi Daun Pandan 

Air (gram) 81,74 

Abu (gram) 1,25 

Karbohidrat (gram) 10,92 

Protein (gram) 3,15 

Lemak (gram) 0,59 

Sumber : Dalimartha (2000). 

Kandungan kimia yang dimiliki pandan wangi antara lain: alkaloida, 

saponin, flavonoida, tanin, polifenol dan zat warna. Komposisi utama yang 

menyebabkan aroma pada pandan wangi tidak diketahui dengan pasti. 

Kemungkinan senyawa utama penyusun aroma pada daun pandan wangi adalah 2-

asetil-1-pirolin 92AP) (Sukandar, 2007). Pada pandan terdapat karbohidrat, 

protein dan senyawa aromatis yang larut dalam alkohol (2-asetil-1-pirolin atau 

AP). Senyawa aromatis tersebut telah memiliki rumus yang disajikan pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4. Struktur molekul 2-asetil-1-pirolin (Mardiah,2016). 

Kadar penambahan pandan wangi untuk produk-produk minuman atau 

makanan belum diketahui secara pasti, namun pada umumnya para ibu rumah 

tangga menambahkan satu helai daun pandan untuk membuat bubur, syrup 

ataupun menanak nasi. Jika ditinjau dari beratnya satu helai daun pandan berkisar 

antara 4 g hingga 6 g. Pada penelitian Asworo (2009), menambahkan 6mg/grBB 
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dan terbukti bahwa penambahan ekstrak pandan wangi 6 mg/grBB terbukti 

memperpendek waktu induksi tidur dan memperpanjang lama waktu tidur mencit 

Balb/c yang diinduksi thiopental 0,546 mg/20 grBB. 

2.3.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Sari Kedelai 

Menurut Koswara (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan 

sari kedelai antara lain: 

1. Pemanasan 

Bau dan rasa langu kedelai dapat dihilangkan dengan cara menginaktifkan 

enzim lipoksigenase menggunakan pemanasan. Cara yang dapat dilakukan antara 

lain : (1) menggunakan air panas (suhu 80 - 100°C) pada saat penggilingan 

kedelai, atau (2) merendam kedelai dalam air panas selama 10 - 15 menit, sebelum 

kedelai digiling. Sedangkan agar bebas antitripsin, kedelai direndam dalam air 

atau larutan NaHCO3 0,5% selama semalam (8-12 jam) yang diikuti dengan 

perendaman dalam air mendidih selama 30 menit. 

2. Penggilingan 

Stabilitas koloid yang mantap dapat diperoleh dengan salah satu cara 

berikut : (1) menambahkan senyawa penstabil misalnya CMC dan Tween 80, (2) 

menggiling dilakukan dengan air panas dan penyimpanan sebaiknya pada suhu 

dingin (refrigerator), (3) melakukan homogenisasi, yaitu suatu proses untuk 

memperoleh ukuran butir-butir lemak yang seragam menggunakan alat yang 

disebut homogenizer, serta (4) mengatur kadar protein susu kedelai cair sampai 

kurang dari 7 % (jika lebih dari 7 % protein mudah menggumpal saat susu kedelai 

dipanaskan), yang dilakukan dengan cara menambahkan air pada bubur kedelai 

hasil penggilingan sampai perbandingan air dan kedelai 8 : 1. 
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2.4 Antioksidan 

Antioksidan ialah komponen yang dapat mencegah atau menghambat 

oksidasi lemak, asam nukleat, atau molekul lainnya dengan mencegah inisiasi atau 

perkembangan pengoksidasian melalui reaksi berantai. Sayuran serta buah-buahan 

merupakan bahan pangan yang tinggi akan antioksidan. Beberapa studi 

menyebutkan bahwa dengan mengkonsumsi sayuran serta buah-buahan segar 

dapat menurunkan resiko terkena kanker serta berbagai penyakit degeneratif 

lainnya (Wu, dkk., 2006). 

Radikal bebas ialah molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron 

yang tidak berpasangan. Elektron-elektron yang tidak berpasangan ini 

menyebabkan radikal bebas menjadi senyawa yang sangat reaktif terhadap sel-sel 

tubuh dengan cara mengikat elektron molekul sel, melalui reaksi oksidasi. 

Oksidasi yang berlebihan terhadap asam nukleat, protein, lemak, dan DNA sel 

dapat menginisiasi terjadinya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, 

katarak, gangguan kognisi, dan kanker (Leong dan Shui, 2002). Karakter utama 

senyawa atioksidan ialah kemampuannya untuk menangkap radikal bebas 

(Prakash, 2001). 

 

Gambar 5. Struktur Kimia Antioksidan (Wu, dkk., 2006). 

Radikal bebas yang merusak tubuh ini dapat dinetralisir oleh senyawa 

antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menghambat oksigen 
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reaktif dan radikal bebas dalam tubuh. Senyawa antioksidan ini akan 

menyerahkan satu atau lebih elektron kepada radikal bebas sehingga menjadi 

bentuk molekul yang normal kembali dan menghentikan berbagai kerusakan yang 

ditimbulkan. Antioksidan dapat bersumber dari zat-zat sintesis atau zat-zat alami 

hasil isolasi. Antioksidan alami yang terdapat dalam bahan pangan dapat 

dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu (1) yang tergolong sebagai zat gizi, 

yaitu vitamin A dan karetenoid, vitamin E, vitamin C, vitamin B2, seng (Zn), 

tembaga (Cu), selenium (Se), dan protein; (2) yang tergolong sebagai zat non-gizi, 

yaitu biogenik amin, senyawa fenol, antosianin, zat sulforaphane, senyawa 

polifenol, dan tannin (Muchtadi, 2001). 

Menurut Molyneuex (2004) mekanisme kerja senyawa antioksidan ialah 

mengkelat ion logam, menghilangkan oksigen radikal, memecah reaksi rantai 

inisiasi, menyerap energi oksigen singlet, mencegah pembentukan radikal, 

menghilangkan dan atau mengurangi jumlah oksigen yang ada. Mekanisme 

antioksidan dalam menghambat oksidasi atau menghentikan reaksi berantai pada 

radikal bebas dari lemak yang teroksidasi, dapat disebabkan oleh 4 mekanisme 

reaksi, yaitu dimulai dari pelepasan hidrogen dari antioksidan, kemudian terjadi 

pelepasan elektron dari antioksidan, lalu terjadi adisi lemak ke dalam cincin 

aromatik pada antioksidan dan pembentukan senyawa kompleks antara lemak dan 

cincin aromatik dari antioksidan (Ketaren, 2008). 


