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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kedelai mengandung protein sekitar 35%, bahkan pada varietas unggul, kadar 

proteinnya dapat mencapai 40-43% (Margono et al, 2000). Olahan kedelai 

bermacam-macam seperti tahu, tempe dan sari kedelai, namun yang dapat 

dikonsumsi siap makan adalah sari kedelai, sehingga masyarakat 

mengkonsumsinya dalam jumlah yang banyak dari pada olahan kedelai lainnya. 

Kandungan gizi dalam sari kedelai beragam, kadar dalam setiap kandungan 

tergantung pada setiap varietas kedelai yang digunakan. Sari kedelai juga 

mengandung senyawa bioaktif yang tinggi, sehingga dapat bersifat sebagai 

antioksidan.  

Sari kedelai merupakan salah satu minuman dengan tingkat konsumsi yang 

tinggi, karena kandungan gizi yang tinggi dan harga yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat, tetapi beberapa masyarakat tidak menyukai rasa langu dari sari kedelai. 

Rasa langu tersebut dapat diatasi dengan teknologi pengolahan yang tepat dan 

penggunaan varietas kedelai yang sesuai yaitu kedelai berbiji kuning, berkadar 

protein tinggi, serta intensitas langunya rendah seperti Argomulyo, Bromo, 

Burangrang, Panderman, Anjasmoro dan Grobogan yang ukurannya lebih besar 

dibanding kedelai impor (Balitkabi, 2008). Menurut Santoso (1994), selain 

beberapa hal yang telah disebutkan tersebut, cita rasa langu susu kedelai dapat 

disamarkan dengan penambahan essence, seperti vanili, pandan, cokelat, mocca, 

kayu manis, dan jahe.  

Beberapa penelitian menambahkan beberapa perisa baik alami maupun sintetis 

untuk menyamarkan rasa langu pada sari kedelai, salah satu penelitian dari 
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Pramitasari (2011) dengan menambahkan ekstrak jahe untuk menyamarkan aroma 

langu sari kedelai dan menambah kandungan kimia seperti antioksidan didalamnya.  

Penambahan ekstrak jahe dilakukan metode perendaman dengan air, jika dilihat 

dari komposisi kimianya yang menyebabkan aroma yaitu oleoresin (gingerol, 

zingiberen, shagaol, minyak jahe dan resin) dan senyawa bioaktif dari rimpang 

belum dapat di ektrak secara sempurna. Hal ini sesuai dengan Hargono, dkk (2013) 

oleoresin tidak larut dalam air, oleh karena itu oleoresin bersifat nonpolar, maka 

penelitian yang terdahulu belum dapat mengekstrak zat yang diinginkan dengan 

sempurna.  

Temulawak merupakan tanaman rimpang jenis temu-temuan yang paling tinggi 

produksinya dari pada temuireng. Menurut Kementrian Pertanian (2015) bahwa 

produksi temulawak 25.128.189 kg pada tahun 2014. Temulawak merupakan 

tanaman rimpang yang jarang dilakukan pengolahan, dan jarang dikonsumsi 

masyarakat. Temulawak juga mempunyai aroma yang khas, dan beberapa senyawa 

bioaktif seperti kurkumin yang mengandung aktivitas antioksidan tinggi. Aroma 

khas dan senyawa bioaktif pada temulawak dapat diekstrak dengan pelarut semi 

polar, hal ini sesuai dengan Mujahid (2008) bahwa etanol dapat melarutkan zat aktif 

dalam temulawak (kurkumin/kurkuminoid dan minyak atsiri) dengan baik. 

Berhubungan dengan hal tersebut, dilakukan penelitian tentang perbedaan varietas 

pada sari kedelai dan penambahan konsentrasi ekstrak temulawak yang di ekstrak 

menggunakan etanol, sehingga meningkatkan kandungan gizi dan menyamarkan 

langu sari kedelai. Pemilihan varietas kedelai berdasarkan jenis kedelai intensitas 

langu rendah, dengan 3 jenis kedelai yaitu argomulyo, bromo dan burangrang, 
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Balitkabi (2016) menyatakan bahwa ketiga jenis kedelai tersebut baik untuk 

pembuatan sari kedelai.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mempelajari pengaruh perbedaan varietas kedelai terhadap fisiko kimia 

dan organoleptik sari kedelai 

2. Mempelajari pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak temulawak 

terhadap fisiko kimia dan organoleptik sari kedelai 

3. Mempelajari perlakuan terbaik sari kedelai terhadap aktivitas 

antioksidan sari kedelai 

1.3 Hipotesa 

1. Terdapat pengaruh varietas kedelai terhadap fisiko kimia dan 

organoleptik sari kedelai 

2. Terdapat pengaruh penambahan konsentrasi ekstrak temulawak 

terhadap fisiko kimia dan organoleptik sari kedelai. 

3. Terdapat perlakuan terbaik sari kedelai terhadap aktivitas antioksidan 

 


