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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kacang Kedelai 

Tanamana kedelai ( Glycine max (L) merrill ) merupakan salah satu 

tanaman yang tergolong dalam famili leguminosa. ( kacang – kacangan). 

Tanaman kedelai berbentuk semak pendek setinggi 30 – 100 cm. Tanaman kedelai 

memiliki buah berbentuk polong dan bijinya berbentuk lonjong (Suprapti, 2003). 

Tanaman kedelai adalah tanaman semusim yang penanamannya biasa pada musim 

kemarau karena tidak memerlukan banyak air. Sistematika tanaman kedelai 

menurut  Acquaah (2008) adalah sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Magnoliphyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas : Rosidae 

Ordo  : Fabales 

Famili  : Fabaceae 

Genus  : Glycine 

Spesies : Glycine max (L) Merrill 

 Kedelai merupakan sumber protein, lemak, vitamin, dan mineral seperti K, 

Fe, Zn, dan P. Kadar protein kacang – kacangan berkisar antara 20% – 25%, 

sedangkan pada kedelai mencapai 40% dimana dibandingkan dengan tanaman 

legume lainnya protein pada kedelailah yang paling tinggi. Kadar protein pada 

produk olahan dengan bahan dasar kedelai berbeda – beda, misalnya pada tepung 

kedelai kadar proteinnya mencapai 50%, pada konsentrat protein kedelai 
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mencapai 70%, dan pada isolat protein kedelai mencapai 90% (Winarsi, 2010). 

Contoh kenampakan dari kacang kedelai tampak pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kacang Kedelai (Ridwan, 2018) 

 Kedelai dikenal sebagai makanan sehat sejak ratusan tahun yang lalu, 

dimana konsumsi kedelai tertinggi berada di Asia. Negara dengan rata – rata 

konsumsi kedelai harian tertinggi adalah Korea dan Jepang yang mencapai 20 – 

30 gram/Hari, diikuti Hongkong dan China mencapai 7 – 8 gra,/hari. Nutrisi pada 

kedelai seperti asam amino, asam lemak, Isoflavon, dan zat antigizi seperti asam 

fitat, rafinosa, dan stasiosa merupakan indikator penilaian kualitas gizi varietas 

kedelai (Shao dkk , 2009).  

2.1.1 Makronutrient Kedelai 

Rata – rata total keseluruhan protein dan lemak/minyak pada kedelai 

kering mencapai 60%, karbohidrat 35%, dan sisanya abu 5%. Kedelai menyimpan 

lipid mereka pada vesikula yang mengandung lipida. Lemak utama yang 

terkandung didalam kedelai adalah golongan lemak tidak jenuh. Kedelai memiliki 

beberapa kandungan asam lemak yaitu oleat, palmitat, linoleat dan asam stearat. 

Kedelai juga memiliki asam lemak minor yaitu arakid, behenat, palmitoleat, dan 

myristat. (Michel dkk, 2013). 
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Kandungan protein pada kedelai cukup tinggi mulai dari 36% hingga 46%. 

Protein yang terkandung didalam kedelai dibagi menjadi dua yaitu protein larut 

air (Albumin) dan protein larut garam (Globulin). Protein yang ada pada kedelai 

didominasi dengan protein larut garam (Globulin) yang mencapai 80% dari total 

protein kedelai. 

Karbohidrat adalah makronutrien ketiga yang ada pada kedelai, dimana 

pada kedelai kering mencapai 35%. Pada kedelai karbohidrat merupaka 

komponen terbesar kedua setelah protein dan minyak kedelai, oleh karena itu 

dalam segi ekonomis karbohidrat kurang dianggap penting dibanding protein dan 

lemak pada kedelai. Pemanfaatan karbohidrat pada kedelai cukup terbatas 

mengingat karbohidrat terlarut pada kedelai adalah jenis raffinosa dan stachyosa 

dimana kedua kerbohidrat tersebut tidak dapat dicerna oleh manusia karena pada 

usus manusia tidak memiliki enzim untuk menghidrolisis senyawa tersebut. Pada 

usus manusia senyawa tersebut akan dimanfaatkan oleh bakteri pada usus untuk 

dimetabolisme sehingga menghasilkan flatus, namun dimungkinkan beberapa 

pengolahan pada kedelai dapat mengubah komposisi karbohidrat kedelai sehingga 

nantinya bisa dicerna oleh manusia. Pemanfaatan karbohidrat pada kedelai 

biasanya pada pakan ternak khususnya ruminansia yang lebih baik dalam 

mencerna karbohidrat kedelai. Adanya kandungan oligosakarida pada kedelai 

yang menyebabkan flatus ternyata memiliki efek posfitif pada tubuh seperti 

memperbanyak koloni bakteri baik (Probiotik) pada usus manusia, mencegah 

diare dan autogenous, anti sembelit, menghasilkan nutrisi seperti vitamin, 

pengurangan metabolit beracun dan enzim merugikan, melindungi fungsi hati 
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akibat pengurangan metobolit beracun, penurunan tekanan darah, dan antikanker 

(Michel dkk, 2013). 

2.1.2 Mikronutrient Kedelai 

Kedelai mengandung mikronutrien dan fitokimia termasuk mineral, 

vitamin, asam fitat (0,17 – 6,16 %), Sterol (0,25 – 0,46%), dan Saponin (0,17 – 

6,16%). Kandungan Inorganik yang utama adalah mineral potassium yang 

ditemukan pada konsentrasi tinggi, dilanjutkan denga fosfor, magnesium, sulfur, 

kalsium, klorida, dan sodium yang semua ini ditentukan atau dipengaruhi oleh 

varietas, tempat tumbuh, dan musim. Mineral terkecil yang terkandung pada 

kedelai adalah besi, zing, magnase, dan bahan – bahan yang larut air dan tidak 

larut air. Vitamin terbukti ada pada kedelai dimana vitamin yang larut air dalam 

kedelai adalah thiamin, riboflavin, niacin, dan asam folat, dan vitamin yang tidak 

larut air melainkan larut dalam lemak adalah Vitamin A dan E yang keduanya 

tidak stabil pada saat pemrosesn kedelai (Michel, 2013) 

Phytate adalah garam kalsium-magnesium-kalium dari asam inositol 

hexaphosphoric yang umumnya dikenal sebagai asam Fitat. Phytate adalah 

sumber utama fosfor dalam kedelai, dimana kandungan ini tidak hanya 

bergantung pada varietas kedelai melainkan juga kondisi tumbuh dan metodelogi 

pengujiannya. 

Kelompok penting lainnya yang merupakan salah satu mikronutrien pada 

kedelai adalah kelas phytoestrogen yang disebut Isoflavon. Phytoestrogen adalah 

senyawa non-steroid yang mengikat dan mengaktifkan reseptor estrogen (ERs) α 

dan β. Senyawa Isoflavon adalah senyawa non gizi karena tidak bisa 

menghasilkan energi dan tidak berfungsi sebagai vitamin, namun senyawa ini 
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memiliki peranan penting dalam penyembuhan penyakit sehingga biasa disebut 

juga sebagai senyawa pangan fungsional. Isoflavon termasuk dalam kelompok 

senyawa yang memiliki struktur dasar yang terdiri dari dua cincin benzil yang 

dihubungkan dengan 3 jembatan karbon, yang mungkin atau tidak ditutup dalam 

piringan cincin, kelompok senyawa ini dekenal dengan senyawa Flavonoid. 

Flavonoid adalah senyawa fenolik yang paling banyak jumlahnya (Michel, 2013). 

2.2  Sari Kedelai 

Sari kedelai telah banyak dikenal sebagai susu alternatif pengganti susu 

sapi. Sari kedelai adalah cairan hasil ekstraksi dari protein biji kedelai dengan 

menggunakan air panas. Sari kedelai didapat dengan menggiling biji kedelai yang 

telah direndam dalam air kemudian cairan hasil gilingan disaring dan dimasak 

dengan menambahkan gula untuk cita rasa yang lebih enak (Cahyadi, 2007). 

Makanan hewani banyak mengandung kolesterol namun tidak demikian 

dengan makanan nabati, salah satu contohnya kedelai. Kacang kedelai sebagian 

besar dikonsumsi dalam bentuk olahannya seperti tahu, tempe, mauapun sari 

kedelai, sangat jarang masyarakat mengkonsumsi kedelai secara langsung. Sari 

kedelai sangat cocok sebagai pengganti susu sapi selain memiliki protein dan gizi 

yang tinggi sari kedelai juga sangat cocok bagi mereka yang mengidap lactose 

intolerant atau alergi laktosa susu sapi. Dengan adanya suplementasi khusus 

ataupun fortifikasi kemungkinan sari kedelai dapat menggantikan susu sapi 

dengan lebih baik (Herawati, 2011). 

Sari kedelai merupakan minuman dengan nutrisi tinggi dan terkenal 

dengan kandungan proteinnya yang tinggi. Selain protein sari kedelai juga 

mengandung lemak, karbohidrat, fosfor, kalsium, zat besi, provitamin A, dan 
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vitamin B kompleks (Kecuali B12), dan air. Perhatian masyarakat terhadap sari 

kedelai masih kurang, kebanyakan dari mereka masih lebih memilih 

mengkonsumsi susu sapi. Sari kedelai memiliki harga yang lebih murah dibanding 

dengan susu produk hewani, dapat dibuat dengan teknologi dan peralatan 

sederhana serta tidak membutuhkan keahlian khusus dalam membuatnya. Untuk 

memperoleh sari kedelai yang baik maka diperlukan biji kedelai dengan kualitas 

yang baik pula (Santoso, 2009). 

Kandungan protein dan nutrisi yang banyak pada sari kedelai 

menjadikannya sebagai minuman pengganti susu sapi, sebagai pemenuhan 

kebutuhan protein nabati, pengganti susu sapi bagi pengidap lactose intolerant 

dan sebagai minuman sehat bagi mereka yang memiliki kelebihan berat badan. 

Perbandingan nutrisi yang terkandung didalam sari kedelai dan susu sapi tampak 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Nutrisi Sari Kedelai dan Susu Sapi dalam 100 gram 

Komponen Sari Kedelai Susu Sapi 

Kalori (Kkal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (g) 

Besi (g) 

Vitamin A (IU) 

Vitamin B (Tiamin) (mg) 

Vitamin C (mg) 

Air (g) 

41,00 

3,50 

2,50 

5,00 

50,00 

45,00 

0,70 

200,00 

0,08 

2,00 

87,00 

61,00 

3,20 

3,50 

4,30 

143,00 

60,00 

1,70 

130,00 

0,03 

1,00 

88,33 

Sumber : Hasim dan Martindah (2012) 

2.3 Zat Antigizi pada Sari Kedelai 

 Pengolahan kedelai yang kurang baik dapat menyisakan senyawa – 

senyawa antigizi dan senyawa penyebab off-flavour (Penyimpangan cita rasa dan 
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aroma) pada produk olahan tersebut, akibatnya berdampak pada kualitas 

olahannya. Senyawa – senyawa yang dapat menyebabkan off-flavour pada produk 

olahan kedelai adalah antitrypsin, hemaglutenin, asam fitat dan oligosakarida 

penyebab flatulensi (Perut kembung). Senyawa penyebab off-flavour pada kedelai 

biasanya adalah glukosida, saponin, estrogen, dan senyawa – senyawa lain 

penyebab alergi. Dalam proses pengolahan kedelai senyawa – senyawa tersebut 

harus dihilangkan atau di nonaktifkan dan penghilangan senyawa – senyawa 

tersebut tidaklah sulit (Santoso, 2009). 

Antitripsin adalah suatu protein yang menghambat kinerja enzim tripsin 

didalam tubuh. Adanya senyawa antitrypsin dapat menyebabkan pertumbuhan 

tidak normal dan pembengkakan pada pancreas tikus percobaan yang diberi 

ransum kedelai mentah. Aktivitas senyawa antitrypsin ini dapat dihilangkan 

dengan cara perendaman dan dilanjutkan dengan proses pemanasan seperti 

perebusan, pengukusan, atau dengan autoklaf.  

Hemaglutinin atau biasa disebut dengan lektin adalah senyawa yang 

biasanya terdapat dalam kacang – kacangan dimana senyawa ini dapat 

menyebabkan penggumpalan sel darah merah. Penggumpalan ini biasanya terjadi 

pada usus halus, sehingga penyerapan zat gizi pada usus terhambat. Pada kacang 

kedelai mentah kadar hemaglutinin mencapai 3% dan senyawa ini dapat 

dihilangkan dengan proses pemanasan seperti perebusan, pengukusan, atau 

autoklaf. Pemanasan pada sushu 100°C dengan waktu 15 – 20 menit terbukti 

dapat menghilangkan daya racun hemaglutinin. 

Asam fitat adalah senyawa antigizi yang juga harus dihilangkan dalam 

proses pengolahan kedelai. Asam fitat dapat mengikat elemen mineral terutama 
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seng, kalsium, magnesium, dan besi sehingga dapat mengurangi ketersediaan 

mineral didalam tubuh. Asam fitat jika bereaksi dengan protein dapat membentuk 

senyawa kompleks sehingga proses hidrolisis protein oleh enzim – enzim 

proteolitik menjadi terhambat karena adanya perubahan struktur protein. Asam 

fitat pada kedelai dapat dihilangkan dengan cara melakuakn fermentasi atau 

perendaman dengan air hangat.  

Oligosakarida adalah sejenis karbohidrat yang merupakan polimer yang 

terdiri dari dua hingga sepuluh monomer yaitu monosakarida. Oligosakarida 

mengandung ikatan alfa-galaktosida yang berhubungan dengan timbulnya 

flatulensi dalam tubuh. Jenis oligosakarida penyebab flatulensi banyak jenisnya 

diantaranya adalah raffinosa, stakiosa, dan verbaskosa. Ketiga jenis oligosakarida 

tersebut tidak dapat dicerna pada usus mamalia khususnya manusia karena pada 

system pencernaan manusia tidak memiliki enzim perncernanya yaitu alfa-

glukosida. Tersedianya oligosakarida didalam tubuh akan dimanfaatkan oleh 

bakteri khususnya pada usus untuk kebutuhan metabolisme mereka yang 

menghasilkan sejumlah gas seperti karbon dioksida, hidrogen, dan sedikit metana 

yang juga akan menurunkan pH lingkungannya. Adanya gas – gas inilah yang 

menyebabkan flatulensi dalam tubuh. 

2.4  Fermentasi Sari Kedelai 

 Soyghurt adalah hasil fermentasi dari sari kedelai yang biasanya 

menggunakan bakteri Sreptococcus thermophillus atau Lactobacillus bulgaricus. 

Dalam proses penyimpanannya soyghurt akan lebih tahan lama dibanding sari 

kedelai pada suhu ruang hal ini disebabkan karena adanya asam laktat yang 
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dihasilkan oleh mikroorganisme dalam soyghurt akan menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk yang umumnya tidak tahan asam (Herawati, 2011). 

 Menurut Handayani (2013), yoghurt adalah produk fermentasi susu yang 

bersifat semi padat. Selain dibuat dari susu segar yoghurt juga dapat dibuat 

dengan susu skim (susu tanpa lemak) yang dilarutkan dalam air dengan 

perbandingan tertentu sesuai tingkat kekentalan yang diinginkan. Selain dari susu 

hewani akhir – akhir ini yoghurt juga bisa dibuat dengan bahan nabati contohnya 

soyghurt dari sari kedelai dan miyoghurt dari santan kelapa.  

Soyghurt dengan yoghurt susu sapi tentu memiliki nutrisi yang berbeda, 

dimana hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan yoghurt adalah 

jenis karbohidratnya. Karbohidrat pada sari kedelai tentu berbeda dengan 

karbohidrat yang ada pada susu sapi. Karbohidrat pada sari kedelai adalah 

golongan oligosakarida. Kandungan gula yang terdapat pada sari kedelai yang 

dapat dimanfaatkan untuk proses fermentasi pada pembuatan soyghurt sangat 

terbatas, sehingga dalam pembuatannya diperlukan penambahan gula. 

Penambahan gula perlu dilakukan untuk menghasilkan soyghurt dengan kualitas 

baik. Pada proses fermentasi soyghurt gula berfungsi sebagai sumber energi dan 

penyedia karbon bagi kultur starter. Sumber gula yang dapat ditambahkan adalah 

laktosa, sukrosa, fruktosa, glukosa atau susu skim. Jenis gula yang berbeda akan 

menghasilkan asam – asam organik yang berbeda dan pada akhirnya akan 

menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas soyghurt yang dihasilkan.  

Penentuan kualitas soyghurt tentu dapat dilihat dari beberapa kriteria, 

misalnya nilai pH, kadar air, kadar lemak, viskositas, dan organoleptik. Nilai – 

nilai tersebut tentu harus sesuai dengan standar nasional indonesi (SNI) mengenai 
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syarat mutu yoghurt yang sudah ada. Syarat mutu yoghurt  SNI tampak pada 

Tabel 2. 

2.5 Pangan Fungsional 

Pangan fungsional menurut B-POM aadalah pangan yang secara alamiah 

maupun telah melalui proses, mengandung satu atau lebih senyawa yang 

berdasarkan kajian – kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi – fungsi fisologis 

tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional dikonsumsi layaknya 

makanan atau minuman serta mempunyai karakteristik sensori berupa 

penampakan warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. 

Menurut The First International Conference on East-West Perspective on 

Functional Foods tahun 2006, pangan fungsional adalah pangan yang karena 

kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh 

diluar manfaat yang diberkan oleh zat gizi yang terkandung didalamnya. 

Tabel 2. Syarat Mutu Yoghurt Sesuai SNI 

Kriteria Uji Persyaratan 

Keadaan 

a) Penampakan 

b) Bau 

c) Rasa 

d) Konsistensi 

Lemak 

Bahan Kering Tanpa Lemak 

Protein 

Abu 

Jumlah Asam Laktat 

Cemaran Mikroba 

a) Bakteri Coliform 

b) E. Coli 

c) Salmonella 

 

Cairan Kental Semi Padat 

Normal/Khas 

Asam/Khas 

Homogen 

Maksimal 3,8% 

Minimal 8,2% 

Minimal 3,5% 

Maksimal 1% 

0,5 – 2,0% 

 

Maksimal 10 APM/gram 

Kurang dari 3 APM/gram 

Negatif/100 gram 

Sumber : Standar Nasional Indonesia (2009) 
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Menurut para ilmuan jepang, beberapa persyaratan yang harus dimiliki 

oleh suatu produk agar dapat dikatakan sebagai pangan fungsional adalah sebagai 

berikut : 

1. Harus merupakan produk pangan (Bukan berbentuk kapsul, tablet, atau bubuk) 

yang berasal dari bahan alami. 

2. Dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari diet ataupun menu sehari – 

hari. 

3. Mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna dan dapat memberikan peran 

dalam proses tubuh tertentu seperti memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, 

mencegah penyakit terntu, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah 

sakit (Recovery), menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses 

penuaan. 

2.5.1 Antioksidan 

Antioksidan merupakan suatu zat yang mampu menetralisir atau meredam 

dampak negatif dari adanya radikal bebas. Radikal bebas itu sendiri merupakan 

suatu molekul yang mempunyai kumpulan electron yang tidak berpasangan pada 

lingkaran luarnya. Manfaat antioksidan untuk menangkal radikal bebas ini 

menjadikan antioksidan sangat banyak diteliti saat ini. Berbagai hasil penelitian, 

antioksidan dilaporkan dapat memperlambat proses yang dapat diakibatkan oleh 

radikal bebas seperti adanya tokoferol, askorbat, flavonoid, dan adanya likopen. 

(Andriani, 2007). 

 Terdapat banyak bahan pangan yang dapat dijadikan sumber antioksidan 

yang alami misalnya yaitu rempah – rempah, teh, coklat, dedaunan, biji – biji 

seralia, sayuran, dan bahan pangan yang kaya akan enzim dan protein. Tumbuhan 
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pada umumnya merupakan sumber senyawa antioksidan alami yang berupa 

senyawa fenolik yang terletak hampir diseluruh bagian tumbuhan yaitu pada kayu, 

biji, daun, akar, bunga, ataupun serbuk sari (Sarastani, 2002). 

Antioksidan mengandung senyawa fenolik atau polifenolik yang 

merupakan golongan flavonoid. Senyawa flavonoid sebagai antioksidan pada 

masa sekarang ini sangat banyak diteliti, karena senyawa flavonoid yang terdapat 

pada antioksidan memiliki kemampuan untuk merubahatau mereduksi resiko yang 

dapat ditimbulkan oleh radikal bebas dan juga dimanfaatkan sebagai anti-radikal 

bebas (Mukhtar, 2012). 

Radikal bebas dan spesies oksigen reaktif (ROS) merupakan merupakan 

kondisi patologik dari penyakit tertentu seperti terjadinya inflamasi, gangguan 

metabolik, penuaan sel, aterosklerosis, dan karsinogen. Inflamasi adalah proses 

yang diperantarai sintesin prostaglandin dengan katalis sikoogsigenase. Pada 

proses ini dihasilkan zat antara berupa radikal bebas (Lautan, 1997). Radikal 

bebas dan spesies oksigen reaktif (ROS) merupakan radikal hidroksil (OH), 

radikal anion superoksida (O2), hidrogen peroksida (H2O2), dan singlet oksigen 

(O2). Radikal dan ROS menyebabkan kerusakan pada komponen biologi seperti 

protein, DNA, dan lipid. Kerusakan makromolekul bisa menimbulkan katarak, 

kanker, dan penyakit pembuluh darah (Suryanto, 2009)  

Radikal bebas adalah senyawa oksigen yang reaktif dan tidak memiliki 

elektron yang tidak berpasangan. Jika tubuh memiliki kadar radikal bebas yang 

tinggi memicu munculnya berbagai macam penyakit degeneratif. Adanya 

antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari radikal bebas dan dapat 

mengurangi atau meredam dampak negatif dari radikal bebas tersebut, antioksidan 



16 
 

menjadi suatu komponen yang sangat penting.Antioksidan sendiri merupakan 

suatu molekul yang sangat reaktif yang dapat menghambat adanya reaksi oksidasi 

pada tubuh dengan mengikat radikal bebas (Winarsi, 2007).  

Radikal bebas adalah molekul yang mengandung satu elektron tidak 

berpasangan pada orbit terluarnya. Selama metabolisme oksidatif, banyak oksigen 

yang dikonsumsi akan terkait pada hidrogen selama fosforilasi oksidatif, 

kemudian membentuk air. Akan tetapi, diperkirakan bahwa 4-5% oksigen yang 

dikonsumsi saat bernapas tidak diubah menjadi air, tetapi akan membentuk 

radikal bebas. Maka, konsumsi akan meningkat selama pelatihan, juga akan 

terjadi peningkatan produksi radikal bebas dan peroksida lipid, yang kemudian 

radikal bebas tadi akan menimbulkan respon inflamasi menyebabkan kerusakan 

otot setelah pelatihan. Tubuh mempunyai sistem pertahanan antioksidan yang 

tergantung dari asupan vitamin, antioksidan dan mineral dan produksi antioksidan 

endogen seperti glutation. Vitamin A (betakaroten) ,C dan E adalah antioksidan 

dan vitamin utama. (Clarkson dan Tgompson, 2000). 

Antioksidan bekerja dengan melindungi lipid dari proses peroksidasi oleh 

radikal bebas. Ketika radikal bebas mendapat elektron dari antioksidan, maka 

radikal bebas tersebut tidak lagi perlu menyerang sel dan reaksi rantai oksidasi 

akan terputus. Setelah memberikan elektron, antioksidan menjadi radikal bebas 

secara definisi. Antioksidan pada keadaan ini berbahaya karena mereka 

mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan elektron tanpa menjadi 

reaktif. Tubuh manusia mempunyai pertahanan sistem antioksidan. Antioksidan 

yang dibentuk di dalam tubuh dan juga didapat dari makanan seperti buah-buahan, 

sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, daging dan minyak. Ada dua garis 
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pertahanan antioksidan di dalam sel. Garis pertahanan pertama, terdapat di 

membran sel larut lemak yang mengandung vitamin A (betakaroten), E, dan 

koenzim Q (Clarkson dan Thompson, 2000). 

Menurut Kartikawati (1999), terdapat tiga macam mekanisme kerja 

antioksidan pada radikal bebas, yaitu:  

a. Antioksidan primer yang mampu mengurangi pembentukan radikal bebas baru 

dengan cara memutus reaksi berantai dan mengubahnya menjadi produk yang 

lebih stabil. Contohnya adalah superoskida dismutase (SOD), glutation 

peroksidase, dan katalase yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi 

molekul air.  

b. Antioksidan sekunder berperan mengikat radikal bebas dan mencegah 

amplifikasi senyawa radikal. Beberapa contohnya adalah vitamin A 

(betakaroten), vitamin C, vitamin E, dan senyawa fitokimia.  

c. Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, seperti 

memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas . 

2.5.2 Antosianin 

Antosianin berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga dan 

kyanos yang berarti biru gelap. Antosianin tersebar luas dalam bunga dan daun, 

dan menghasilkan warna dari merah sampai biru dan merupakan pigmen yang 

larut dalam air. Zat pewarna alami antosianin tergolong ke dalam turunan benzene 

yang ditandai dengan adanya dua cincin aromatik benzena (C6H6) yang 

dihubungkan dengan tiga atom karbon yang membentuk cincin (Dacosta, 2014). 

Antosianin merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen 

setelah klorofil. Antosianin larut dalam air, menghasilkan warna dari merah 



18 
 

sampai biru dan tersebar luas dalam buah, bunga, dan daun. Antosianin umumnya 

ditemukan pada buah-buahan, sayuran, dan bunga, contohnya pada kol merah, 

anggur, strawberry, cherry, dan sebagainya (Hernani dkk, 2007). 

Zat warna ini terdapat pada air sel vakuola. Biasanya larut di dalamnya. 

Antosianin tersebut merupakan suatu glikosida. Jika kehilangan gulanya, yang 

tersisa tinggal antosianidin. Pada lingkungan asam zat ini berwarna merah 

sedangkan pada lingkungan basa berwarna biru dan pada lingkungan netral 

berwarna ungu. Pembentukan antosianin memerlukan gula seperti halnya pada 

pembentukan klorofil ( Hernani, 2007). 

2.5.3 Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa bahan alam yang mengandung dua cincin 

aromatik benzena yang dihubungkan oleh 3 atom karbon, atau suatu 

fenilbenzopiran (C6-C3-C6). Bergantung pada posisi ikatan dari cincin aromatik 

benzena pada rantai penghubung tersebut, kelompok flavonoid dibagi menjadi 3 

kelas utama, flavonoid, isoflavonoid, dan neoflavonoid. Perbedaan struktur kelas 

utama tersebut tampak pada Gambar 2. 

 
(1)                                         (2)                                              (3) 

Gambar 2. Gambar (1) Struktur umum Flavonoid, Gambar (2) Isoflavonoid, dan 

Gambar (3) Neoflavonoid  (Grotewold, 2006) 
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Flavonoid merupakan senyawa metabolit tumbuhan yang sangat melimpah 

di alam. Fungsi senyawa flavonoid sangatlah penting bagi tanaman pada 

pertumbuhan dan perkembangannya. Fungsi tersebut seperti penarik perhatian 

hewan pada proses penyerbukan dan penyebaran benih, stimulan fiksasi nitrogen 

pada bakteri Rhizobium, peningkat pertumbuhan tabung serbuk sari, serta resorpsi 

nutrisi dan mineral dari proses penuaan daun.senyawa flavonoid juga dipercaya 

memiliki kemampuan untuk pertahanan tanaman dari herbivora dan penyebab 

penyakit, serta senyawa ini membentuk dasar untuk melakukan interaksi alelopati 

antar tanaman (Andersen dan Markham, 2006) 

2.5.4 Isoflavon 

Isoflavon merupakan senyawa metabolit sekunder (Pawiroharsono, 2007). 

Struktur dasar senyawa isoflavon yaitu C6-C3-C6, disintesis oleh tumbuh-

tumbuhan dan senyawa asam amino aromatik fenilalanin atau tirosin. Proses ini 

dilalaui secara bertahap dan melalai sederetan senyawa antara lain asam sinnamat, 

asam kumarat, calkon, falvon, isoflavo (Hernawati, 2009). Pada umumnya 

senyawa metabolit sekunder disintesis oleh mikroba tertentu, namun bukan 

menjadi kebutuhan fisiologis pokok bagi mikroba tersebut. Tetapi senyawa 

metabolit sekunder mampu menjadi nutrisi disaat terdesak atau darurat. Hal ini 

terjadi karena rangsangan pembentukan enzim-enzim yang berperan dalam 

pembentukan metabolit sekunder dan memanfaatkan metabolit primer untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup, akibat dari keterbatasan nutrient 

(Pawiroharsono, 2007). 

Isoflavon tergolong kelompok flavonoid (1,2-diarilpropan) dan merupakan 

kelompok yang terbesar. Senyawa isoflavon mengalami proses metabolisme. Pada 
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tempe senyawa isoflavon berbentuk konjugat dengan senyawa gula melalui ikatan 

-O- Glikosidik. Selama dalam proses fermentasi, ikatan -O- Glikosidik 

terhidrolisa, sehingga terbebasnya senyawa gula dan isoflavon aglikon. Senyawa 

isoflavon aglikon inilah yang memiliki aktivitas biologis paling tinggi. Telah 

dibuktikan bahwa faktor II (6,7,4’ tri-hidroksi isoflavon) memiliki efek 

antioksidan paling tinggi dibandingkan antioksidan lainnya. Serta memiliki 

kemampuan antihemolisis lebih baik dari senyawa daidzein dan genistein. Faktor 

II (6,7,4’ tri-hidroksi isoflavon) dihasilkan akibat terjadinya proses fermentasi 

(Muji dkk, 2011). 

2.6  Buah Naga Merah 

Buah naga termasuk tanaman kaktus atau family Cactaceae dan subfamily 

Hylocereanea, genus Hylocerus. Genus ini pun terdiri atas sekitar 16 spesies. Dua 

diantara 16 spesies tersebut sangat terkenal di Indonesia yaitu Hylocerus undatus 

yang merupakan buah naga berdaging putih dan Hylocerus polyrhizus yang 

merupakan buah naga berdaging merah. Gambar buah naga merah tampak pada 

Gambar 3. 

 
(1)                              (2) 

Gambar 3. Gambar (1) Buah Naga Merah Utuh dan Gambar (2) Daging Buah 

Naga Merah (Suwandi, 2017) 
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Buah naga merah merupakan buah yang harus dipanen setelah matang, 

karena jika dipanen mentah maka buah tidak akan matang. Buah ini sudah dapat 

dipanen 30 hari setelah berbunga. Hylocereus polyrhizus yang lebih banyak 

dikembangkan di Cina dan Australia ini memiliki buah dengan kulit berwarna 

merah dan daging berwarna merah keunguan. Rasa buah lebih manis dibanding 

Hylocereus undatus, dengan kadar kemanisan mencapai 13-15 % Briks. 

Hylocereus polyrhizus tergolong jenis yanaman yang cenderung berbunga 

sepanjang tahun. Sayangnya tingkat keberhasilan bunga menjadi buah sangat 

kecil, hanya mencapai 50% sehingga produktivitas buahnya tergolong rendah dan 

rata-rata berat buahnya hanya sekitar 400 gram (Kristanto, 2008). Buah naga 

merah dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili  : Cactaceae 

Subfamili : Hylocereanea 

Genus  : Hylocereus 

Spesies : Hylocereus polyrhizus 

Pada Kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) terdapat antosianin 

berjenis sianidin 3-ramnosil glukosida 5-glukosida, berdasarkan nilai Rf 

(retrogradation factor ) sebesar 0,36-0,38 dan absorbansi maksimal pada panjang 

gelombang dengan λ= 536,4 nm. 
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Hylocereus polyrhizus juga kaya akan antioksidan seperti vitamin C dan 

flavonoid, yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pembatan kosmetik untuk 

mencegah kehilangan kelembapan pada kulit (Sinaga, 2012). Antosianin 

merupakan salah satu bagian penting dalam kelompok pigmen setelah klorofil. 

Antosianin larut dalam air, menghasilkan warna dari merah sampai biru dan 

tersebar luas dalam buah, bunga, dan daun. Antosianin pada buah naga ditemukan 

pada buah dan kulitnya. Kandungan nutrisi pada daging dan kulit buah naga 

merah tampak pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi pada Daging dan Kulit Buah Naga Merah dalam 100 

gram. 

Komponen Kadar 

Nutrisi Daging Buah 

     Karbohidrat 

     Serat 

     Kalsium 

     Fosfor 

     Magnesium 

     Betakaroten 

     Vitamin B1 

     Vitamin B2 

     Vitamin C 

     Niacin 

     Fenol 

Nutrisi Kulit Buah 

     Fenol 

     Flavonoid 

     Antosianin 

 

11,5 g 

0,71 g 

8,6 mg 

9,4 mg 

60,4 mg 

0,005 mg 

0,28 mg 

0,043 mg 

9,4 mg 

1.297 – 1.300 mg 

561,76 mg/ 100 g 

 

1.049,18 mg/100 g 

1.310,10 mg/100 g 

186,90 mg/100g 

Sumber :  Taiwan Food Industry Develop & Research Authorities (2005) 

2.7  Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan salah satu cara pemisahan satu atau lebih komponen 

dari suatu bahan yang merupakan sumber komponen tersebut. Pada proses 

ekstraksi komponen yang dipisahkan dengan ekstrak dapat berupa padatan dari 

suatu sistem campuran padat-cair, berupa cairan dari suatu sistem campuran cair-
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cair. Sebagai contoh adalah ekstraksi nira dari batang tebu, ekstraksi karoten dari 

buah-buahan, dan sebagainya (Suyitno, 1989). 

Pemisahan atau pengambilan komponen dari bahan sumbernya pada 

dasarnya dapat dilakukan dengan penekanan atau pengempaan, pemanasan dan 

menggunakan pelarut. Ekstraksi dengan penekanan atau pemanasan dikenal 

dengan cara mekanis. Ekstraksi cara mekanis hanya dapat dilakukan untuk 

pemisahan komponen dalam sistem campuran padat-cair. Dalam hal ini minyak 

adalah cair dan ampasnya sebagai padatan (Suyitno, 1989). 

Ekstraksi dengan menggunakan tekanan yang diberikan selama 

pengempaan akan mendorong cairan terpisah dan keluar dari sistem campuran 

padat-cair. Tekanan yang diberikan terhadap campuran padat-cair akan 

menimbulkan beda tekanan antara cairan dalam bahan dan campuran dalam sutau 

wadah dengan tekanan diluar campuran atau diluar wadah. Jumlah ekstrak yang 

dihasilkan dengan ekstraksi menggunkan penekanan, dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain besar kecilnya hancuran bahan, waktu yang disediakan pada saat 

tekanan maksimum, besarnya tekanan yang diberikan, kekentalan yang diekstrak, 

cara pengempaan yang dilakukan (Suyitno, 1989). 

Pada ekstraksi padat cair menggunakan pelarut berdasarkan sifat kelarutan 

dari komponen di dalam pelarut yang digunakan, komponen yang dipisahkan 

berasal dari benda padat. Komponen yang diekstraksi dapat berupa protein, 

vitamin, minyak atsiri, zat warna, dan sebagainya yang berasal dari bahan 

(Suyitno, 1989). Ekstraksi menggunakan pelarut air akan menyebabkan 

komponen lain yang ikut terekstrak tidak dapat dihindarkan, akibatnya komponen 

yang terekstrak bukan merupakan komponen yang murni. Oleh karena itu 



24 

pemilihan harus memiliki viskositas yang cukup rendah sehingga mudah 

diuapkan. Semakin lama proses ekstraksi berlangsung konsentrasi komponen 

yang terlarut dalam pelarut makin besar, akibatnya kecepatan ekstraksi makin 

menurun. Adanya perpindahan solut dari satu fase kefase yang lain menunjukkan 

tingkat kecepatan ekstraksi. Faktor yang memperngaruhi ekstraksi antara lain 

yaitu ukuran partikel, jenis zat pelarut, suhu dan pengadukan (Suyitno, 1989). 


