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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kedelai  

Kedelai (Glycine max (L.) Merr) menjadi komoditas pangan yang telah lama 

dibudidayakan di Indonesia, yang saat ini tidak hanya diposisikan sebagai bahan 

baku industri pangan, namun juga ditempatkan sebagai bahan baku industri 

nonpangan. Beberapa produk yang dihasilkan antara lain tempe, tahu, es krim, susu 

kedelai, tepung kedelai, minyak kedelai, pakan ternak, dan bahan baku industri. 

Sifat multiguna yang ada pada kedelai menyebabkan tingginya permintaan kedelai 

di dalam negeri. Selain itu, manfaat kedelai sebagai salah satu sumber protein 

murah membuat kedelai semakin diminati. Seiring dengan meningkatnya jumlah 

penduduk, permintaan kedelai di dalam negeri pun berpotensi untuk meningkat 

setiap tahunnya,(Margono, dkk., 2000). 

Berdasarkan warna bijinya dikenal kedelai kuning dan kedelai hitam. 

Pemiliharaan kedelai hitam umunya lebih mudah dari pada daripada kedelai kuning. 

Kedelai kuning membutuhkan tanah yang lebih subur, serta memerlukan pengairan 

dan pemeliharaan lebih baik dari pada kedelai hitam. Kedelai hitam umunya hanya 

digunakan untuk bahan baku kecap, sedangkan kedelai kuning untuk bahan baku 

tempe, susu kedelai, tahu serta mekanan lainnya (tauco dan lain-lain). (Dinas 

Ketahanan Pangan, 2009). Untuk memenuhi kebutuhan industri berbahan baku 

kedelai, beberapa varietas unggul kedelai yang dilepas akhir-akhir ini memiliki sifat 

yang beragam. Umumnya varietas-varietas tersebut memiliki biji besar dan 

berwarna kuning, seperti Argomulyo, Bromo, Burangrang, Panderman, Anjasmoro, 

dan Grobogan yang ukuran bijinya sama, bahkan lebih besar dibanding kedelai 
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impor, dan kadar proteinnya lebih tinggi dibanding kedelai impor maupun varietas 

Wilis yang sudah lama dibudidayakan petani (Ginting, dkk, 2009). 

2.2 Varietas Kedelai 

 Menurut BALITKABI (2016) ada tiga jenis varietas kedelai lokal yang cocok 

digunakan untuk pembuatan sari kedelai yaitu kedelai varietas argo mulyo, bromo 

dan burangrang. Berikut merupakan penjelasan dari ketiga jenis kedelai: 

2.2.1 Varietas Argomulyo 

Kedelai varietas Argomulyo dikeluarkan pada tahun 1998, varietas ini berasal 

dari Intoduks Thailand, oleh Pt Nestle Indonesia pada tahun 1988 dengan nama asal 

Nakhon Sawan 1. Potensi hasil panenya 1,5-2,0 ton per hektar. Pada umur 35 hari 

varietas ini mulai berbunga. Umur kedelai dapat dipanen sekitar 80-82 hari. Tipe 

pertumbuhan determinit. Varietas ini mempunyai ketahanan terhadap rebah dan 

toleran terhadap kerat daun. Kedelai varietas Argomuyo mempunyai kandungan 

protein 39,4% dan lemak 20,8%. Ciri morfologi dari tanaman kedelai varietas ini 

adalah warna bunga ungu, warna hipokotil ungu, warna bulu coklat, warna bulu 

coklat kuning, dan warna hilum putih terang, warna biji kuning muda, tinggi 

tanaman 40 cm, mempunyai percabangan 3-4 cabang dari batang utama, dan bobot 

100 biji kedelai yaitu 18-19 gram. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Varietas Argomulyo (Dokumentasi pribadi) 
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2.2.2 Varietas Bromo 

 Kedelai varietas Bromo dikeluarkan pada tahun 1998 dengan nomor galur 

BPTP Krp-2, varietas ini berasal dari Intoduks Thailand, oleh Pt Nestle Indonesia 

pada tahun 1988 dengan nama asal Manchuria. Potensi hasil panenya 1,68-2,50 ton 

per hektar. Pada umur 35 hari varietas ini mulai berbunga. Umur kedelai dapat 

dipanen sekitar 85 hari. Tipe pertumbuhan determinit. Varietas ini mempunyai 

ketahanan terhadap rebah dan toleran terhadap kerat daun. Kedelai varietas Bromo 

mempunyai kandungan protein 37,80-42,60  dan lemak 19,50. Ciri morfologi dari 

tanaman kedelai varietas ini adalah warna bunga ungu, warna hipokotil ungu, warna 

bulu putih atau abu-abu, warna bulu kuning mengkilat, dan warna hilum coklat 

muda, warna biji kuning muda, tinggi tanaman 60-70 cm, mempunyai percabangan 

4-5 cabang dari batang utama, sesuai untuk bahan baku susu kedelai, tempe dan 

tahu,  bobot 100 biji kedeli yaitu 14-16 gram.   

 

 

 

 

Gambar 2. Varietas Bromo (Dokumentasi pribadi) 

2.2.3 Varietas Burangrang  

 Kedelai Varietas Burangrang dikeluarkan pada tahun 1999 dengan nomor 

galur C1-1-2/KRP-3. Varietas ini berasal dari Segregat silangan alam, diambil dari 

tanaman petani jember. Varietas Burangrang merupakan hasil seleksi lini murni dan 

tiga generasi asal segregate alamiah. Varietas ini menghasilkan 1,6-2,5 ton per 

hektar. Pada umur 35 hari varietas ini mulai berbunga. Umur kedelai dapat dipanen 
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sekitar 80-82 hari. Tipe pertumbuhannya determinit. Kedelai varietas Burangrang 

mempunyai kandungan protein 39% dan lemak 20%. Ciri morfologi dari tanaman 

kedelai varietas ini adalah warna bunga ungu, warna hipokotil ungu, warna bulu 

coklat kekuningan, warna kulit biji kuning, dan warna hilum terang, warna biji 

kuning, bentuk daun oblong dan ujung daun runcing, tinggi tanaman 60-70 cm, 

mempunyai percabangan 1-2 cabang dari batang utama, dan bobot 100 biji kedelai 

yaitu 15-17 gram.  

 

 

 

 

Gambar 3. Varietas Burangrang (Dokumentasi pribadi) 

2.2.4 Senyawa dalam Kedelai 

 Kedelai sebagai bahan makanan mempunyai nilai gizi cukup tinggi. Di 

antara jenis kacang-kacangan, kedelai merupakan sumber protein, lemak, vitamin, 

mineral dan serat yang paling baik. Dalam lemak kedelai terkandung beberapa 

fosfolipida penting, yaitu lesitin, sepalin dan lipositol. Kedelai sudah diyakini 

banyak orang untuk penyembuhan penyakit. Kedelai memiliki Antioksidan 

flavonoid berfungsi sebagai anti tumor atau anti kanker. Isoflavon tergolong 

kelompok flavonoid, senyawa polifenolik yang banyak ditemukan dalam buah–

buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Yang termasuk isoflavon di antaranya 

adalah genistin, daidzin, genistein, dan daidzein (Yuan, 2008) 

 Isoflavon merupakan bagian dari flavonoid yang banyak ditemukan di dalam 

kedelai. Kandungan utama isoflavon di kedelai adalah genistein dan daidzein 
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walaupun sebenarnya ada banyak kandungan isoflavon lain seperti glycitein dan 

biochanin A. Kedelai mengandung lebih banyak genistein daripada daidzein 

walaupun rasio ini bervariasi dalam produk kedelai yang berbeda. Isoflavon yang 

merupakan bagian dari fitoestrogen ini memiliki fungsi penting dalam mekanisme 

pertahanan diri tumbuhan (Hughes, 1998). Selama proses pengolahan, baik melalui 

proses fermentasi maupun non-fermentasi, 99% senyawa isoflavon dapat 

mengalami transformasi, terutama melalui proses hidrolisis, sehingga dapat 

diperoleh senyawa isoflavon bebas (aglikon) yang memiliki aktivitas lebih tinggi 

dibandingkan dengan isoflavon dalam bentuk terikat (glikon). Senyawa aglikon 

tersebut adalah genistein,daidzein, dan glistein (Ariani dan Hastuti, 2009).  

 Isoflavon terdiri atas 4 bentuk, yaitu aglikon, glikosida, malonil glikosida, dan 

asetil glikosida, yang masing-masing bentuk tersebut memiliki 3 jenis isomer. Jenis 

isoflavon yang paling banyak ditemukan dalam protein dan produk makanan 

kedelai adalah genistein dan daidzein (Friedman & David 2001). 

    a. 

 

     

 

    b. 

   

 

    

c. 

 

 

Gambar 4 a. Struktur Isoflavon Secara Umum, b. Struktur Genistein, c. 

Struktur Daidzein ( Yuan, 2008) 
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2.3 Susu Kedelai 

Susu kedelai adalah produk minuman seperti susu sapi, tetapi dibuat dari 

kedelai. Susu kedelai merupakan minuman nabati bergizi. Susunan asam amino dari 

protein susu kedelai mirip dengan susu sapi (Ambarwani dan Susilo, 2004). 

Table 1. Persyaratan Mutu Susu Kedelai 

No Kriteria Uji Satuan Persyaratan Minuman (drink) 

   Susu (milk)  

1. Keadaan:    

1.1 Bau - Normal Normal 

1.2 Rasa - Normal Normal 

1.3 Warna - Normal Normal 

2. Ph - 6,5 – 7,0 6,5-7,0 

3. Protein % b/b Min 2,0 min 1,0 

4. Lemak  % b/b Min 1,0 Min 0,30 

5. Padatan jumlah % b/b Min 11,50 Min 11,50 

6. Bahan tambahan 

makanan 

 Sesuai dengan 

SNI 01-0222-

1987 

 

6.1 Pemanis Buatan    

6.2 Pewarna     

6.3 Pengawet     

7. Cemaran logam    

7.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 0,2 Maks. 0,2 

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

7.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 5 Maks. 5 

7.4 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40 (250*) Maks. 40 (250*) 

7.5 Merkuri (Hg) mg/kg Maks. 0,03 Maks. 0,03 

8. Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,1 Maks. 0,1 

9. Cemaran mikroba:    

9.1 Angka lempeng Total Koloni/ml Maks. 2x102 Maks. 2x102 

9.2 Bakteri Bentuk Koli APM/ml Maks.20 Maks. 20 

9.3 Escherichia coli APM/ml < 3 < 3 

9.4 Salmonella   Negatif Negatif 

9.5 Staphylococcus 

aureus 

Koloni/ml 0 0 

9.6 Vibrio sp    

7 Kapang  Koloni/ml  Maks.50 Maks.50 

Sumber: SNI 01-3830-1995 

Pada individu yang mengalami lactose intolerance (alergi terhadap laktosa) 

atau bagi mereka yang tidak menyukai susu sapi dan bagi kaum vegetarian, maka 
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adanya susu kedelai akan sangat membantu, sebagai pengganti susu sapi. Susu 

kedelai berasal dari Cina, kemudian berkembang di Jepang dan setelah Perang 

Dunia II berkembang di negara Asean. Namun perkembangan susu kedelai di 

Indonesia masih ketinggalan dibanding negara sekitar, seperti Filipina, Malaysia, 

dan Singapura (Widowati, 2007). 

Salah satu penyebab kurang berkembangnya konsumsi susu kedelai adalah 

karena adanya cita rasa langu (beany flavour) yang kurang disukai. Cita rasa langu 

tersebut timbul akibat aktivitas enzim lipoksigenase yang secara alami terdapat 

pada biji kedelai. Enzim ini aktif saat biji kedelai pecah pada proses pengupasan 

kulit dan penggilingan karena kontak dengan udara (oksigen). Kandungan enzim 

lipoksigenase bervariasi antarvarietas/galur kedelai. Hal ini menyebabkan 

intensitas langu masing-masing varietas kedelai juga bervariasi. Menurut Ginting 

(2009) kandungan enzim lipoksigenase biji kedelai lokal, dengan varietas biji 

kuning mempunyai kandungan lipoksigenase yang rendah. Di samping varietas, 

mutu susu kedelai juga dipengaruhi oleh cara pengolahan, seperti perendaman, 

pengupasan biji, inaktivasi enzim lipoksigenase dengan pemanasan dan pemberian 

bahan kimia, seperti NaOH 0,05% atau NaHCO3 0,15%. sekaligus sebagai upaya 

untuk meningkatkan rendemen dan kandungan protein susu kedelai. 

Antarlina dan Ginting (2002) telah melakukan penelitian pembuatan susu 

kedelai dari empat varietas dan satu galur kedelai dengan cara basah (perendaman 

8 jam) dan cara kering (pengupasan kulit secara mekanis). Kadar protein tertinggi 

diperoleh pada susu kedelai varietas Bromo yang diolah dengan cara kering 

(4,89%). Pengolahan cara kering menghasilkan susu kedelai dengan kadar protein 

1,50-2 kali lebih tinggi dibanding cara basah, demikian pula untuk total padatan 
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terlarut (TPT). Padatan terekstrak, terutama protein dan karbohidrat berkurang 

jumlahnya pada pengolahan cara basah akibat hilang atau tercuci selama proses 

perendaman. 

2.4 Proses Pembutan Sari Kedelai 

 Menurut Suprapti (2005), kegiatan yang dilakukan dalam tahap pengolahan 

kedelai menjadi susu kedelai terdiri atas beberapa jenis, yaitu: penghancuran, 

pengenceran, perebusan I, penyaringan, pencampuran bahan, perebusan II, 

pembotolan, dan pasteurisasi. Urutan kegiatan dalam proses pengolahan kedelai 

menjadi susu kedelai dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Penghancuran  

 Kegiatan penghancuran dilakukan terhadap kedelai yang telah mengalami 

proses pelunakan. Kegiatan penghancuran menggunakan air mendidih sebanyak 10 

kali berat kedelai yang akan digiling. Air mendidih disiramkan sedikit demi sedikit 

selama proses penghancuran atau penggilingan berlangsung. 

2. Pengenceran 

 Pengenceran dilakukan untuk mendapatkan cairan sari kedelai dengan kadar 

protein kurang dari 7%. Adapun bahan pengencer yang digunakan adalah air 

mendidih sisa dari air yang digunakan untuk menyiram kedelai pada kegiatan 

penghancuran  

3. Perebusan I  

 Cairan sari kedelai hasil pengenceran selanjutnya direbus namun tidak sampai 

mendidih (dibatasi hingga timbul busa di permukaan sebanyak 2 kali). 

Penambahan bahan lainnya  
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 Bahan-bahan yang dapat dicampurkan berupa gula, garam, vanili, natrium 

benzoat, daun pandan, bahan penstabil suspensi dan bahan pewarna. 

4. Perebusan II  

 Perebusan II dilakukan terhadap susu kedelai yang telah dicampur dengan 

bahan lain. Proses perebusan dilakukan hingga mendidih selama 5 menit.  

5. Pembotolan  

 Susu kedelai dikemas menggunakan botol kemasan steril. Pengisian susu 

kedelai dilakukan hingga 99% dari volume maksimal botol kemasan.   

6. Pasteurisasi  

 Pasteurisasi dilakukan dengan cara proses pengukusan selama 5 menit dan 

perendaman dengan air dingin hingga suhu botol beserta isinya sama dengan suhu 

kamar. 

 Menurut Widowati (2007) Proses pembuatan susu kedelai dapat dilakukan 

secara tradisional maupun secara modern. Cara tradisional sangat mudah, biasa 

dilakukan untuk usaha kecil, bahkan skala rumah tangga karena dapat 

menggunakan peralatan yang biasa dimiliki di rumah tangga seperti blender dan 

panci.  

 Pembuatan sari kedelai mengacu pada Pramitasari, dkk (2011), yaitu tahap 

pertama yang dilakukan dalam pembuatan susu kedelai adalah sortasi pada biji 

kedelai yang tidak cacat, tidak terserang hama, tidak keriput, maupun busuk untuk 

menghasilkan susu kedelai yang baik. Setelah itu, biji kedelai utuh direndam dalam 

air dengan perbandingan kedelai : air = 1 : 3 selama 5-6 jam. Perlakuan tersebut 

berfungsi untuk melunakkan biji kedelai serta mengurangi rasa langu. Biji kedelai 

yang telah direndam selanjutnya dicuci dan dikupas kulitnya, lalu dilakukan 
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perebusan biji kedelai untuk melunakkan biji dan melemahkan kegiatan enzim 

lipoksigenase. Lama perebusan sekitar 30 menit. Tahap selanjutnya adalah proses 

penggilingan biji kedelai dengan perbandingan kedelai : air = 1 : 3. Bubur kedelai 

yang dihasilkan kemudian disaring untuk mendapatkan susu kedelai. Kemudian 

susu kedelai tersebut dimasak, namun tidak sampai mendidih pada suhu ± 90 0C, 

lalu ditambahkan essence, serta gula 10%. 

2.5 Bahan Tambahan dalam Pembuatan Sari kedelai  

2.5.1 Gula Pasir 

 Menurut Widowati (2007) penambahan gula pada sari kedelai sebanyak 5-

7% dari 100 ml sari kedelai atau tergantung selera. Gula   sama   dengan   

karbohidrat,   tetapi   umumnya   pengertian   gula   mengacu   pada karbohidrat  

yang memiliki rasa  manis, berukuran  kecil  dan dapat  larut.  Kata gula  pada 

umumnya   digunakan   sebagai   padanan   kata   untuk   sakarosa   (sukrosa).   Pada   

bagian   ini pengertian gula mengacu pada karbohidrat yang memiliki rasa manis, 

berukuran kecil dan dapat larut (dalam air). Rasa manis yang biasa dijumpai pada 

tanaman terutama disebabkan oleh   tiga   jenis   gula,   yaitu   sakarosa,   fruktosa   

dan   glukosa.   Gula-gula   ini   berada   secara sendiri-sendiri ataupun dalam bentuk 

campuran satu dengan yang lain. 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 gula yang tinggi, kemampuan mengurangi 

keseimbangan kelembaban relatif dan mengikat air adalah sifat-sifat yang 

menyebabkan sukrosa dipakai dalam pengawetan bahan makanan (Gianti dan Eva, 

2011).  
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2.5.2 Vanilli 

Menurut BPOM (2016) bahwa penambahan vanili sebagai perisa yaitu 5 mg 

dalam 100 ml. Vanili   yang   dihasilkan   dari   biji   vanilla   yang   dikeringkan   

dan   digiling   ini   adalahkomoditi   ekspor   yang   sangat   mahal   di   negara   

asalnya yaitu Meksiko. Tak   ada   yang   bisa menandingi   kuat   dan   khasnya   

vanili   Meksiko.Vanili   yang   segar   sebenarnya   aromanya tidak   kuat   bahkan   

tidak   berbau.   Untuk   mengeluarkan   aroma   vanili   yang   khas   itu,   parapetani   

vanili   membutuhkan   berbagai   proses   yang   sangat   panjang   dan   lama, 

karena itu sesungguhnya harga vanili sangatlah mahal. Vanili biasa digunakan 

dalam jumlah sedikit kedalam makanan dan minuman. Sebut saja kolak, bubur, es 

krim, roti, dan lain sebagainya memiliki aroma yang enak dan harum karena 

menggunakan vanili. Tapi, ternyata bukan hanya sekedar membuat harum atau lezat 

vanili juga memiliki beberapa manfaat lain yang sangat baik untuk kesehatan, 

antara lain adalah sebagai antioksidan, anti inflammasi,meredakan stress, 

memberikan efek rileks, dan sangat baik untuk syaraf. Bagi ibu hamil,vanili 

bermanfaat untuk mengatasi rasa mual (Nisa, 2015). 

2.6 Temulawak 

 Tanaman temulawak (Curcuma xanthorrihiza Roxb) merupakan tanaman asli 

Indonesia yang tumbuh liar di hutan-hutan jati di Jawa dan Madura. Tumbuhan 

semak berumur tahunan, batang semunya terdiri dari pelepah-pelepah daun yang 

menyatu , mempunyai umbi batang. Tinggi tanaman antara 50-200 cm, bunganya 

berwarna putih kemerah-merahan atau kuning bertangkai 1,5-3 cm berkelompok 3 

sampai 4 buah. Tumbuhan ini tumbuh subur pada tanah gembur, dan termasuk jenis 

temu-temuan yang sering berbunga. Panen dapat dilakukan pada umur 7-12 bulan 
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setelah tanam atau daun telah menguning dan gugur (Rahardjo dan Rostiana, 2004). 

Di Indonesia, temulawak dikenal dengan berbagai nama daerah, misalnya 

temulawak (Sumatra), koneng gede, temu raya, temu besar, aci koneng, koneng 

tegel, temulawak (Jawa), temulobak (Madura), tommo (Bali), tommon (Sulawesi 

Selatan) atau karbaga (Ternate) (Dalimartha, 2000). Secara lengkap klasifikasi 

temulawak adalah sebagai berikut:  

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas  : Monocotyledonae  

Ordo  : Zingiberales  

Famili  : Zingiberaceae  

Genus  : Curcuma  

Spesies  :C. xanthorrhiza Roxb 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Temulawak (Dokumentasi Pribadi) 

 Secara alami, temulawak tumbuh baik di lahan yang teduh dan terlindung dari 

sinar matahari. Meskipun demikian, temulawak juga dapat tumbuh di tempat yang 

terik, seperti di tanah tegalan (Nurcholis, 2006). Tanaman ini memiliki daya 

adaptasi yang tinggi pada berbagai cuaca di daerah beriklim tropis. Tanaman ini 

memerlukan curah hujan tahunan 1500 −4000 mm/tahun. Suhu udara yang baik 

untuk budidaya tanaman ini 19−30°C. Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 
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merupakan tanaman herbal yang banyak ditemukan di Indonesia. Temulawak 

memiliki kandungan yang dapat berguna sebagai antibiotik atau antifungal alami 

(Adila dkk, 2013). Secara kualitatif, temulawak mengandung air, minyak atsiri, 

pati, serat, abu (terlarut dan tak terlarut dalam asam), alkohol dan kurkumin. 

Sedangkan secara fitokimia, temulawak mengandung alkaloid, flavonoid, fenolik, 

saponin, triterpennoid, dan glikosida. Kandungan alkaloid, flavonoid, fenolik, 

triterpennoid dan glikosida lebih dominan di banding tannin, saponin dan steroid. 

Rimpang induk temulawak berwarna kuning tua, sedangkan rimpang cabang 

berwarna lebih muda (Dalimartha, 2000). Kurkuminoid merupakan senyawa yang 

memberi warna kuning pada rimpang temulawak, maka diindikasikan bahwa kadar 

kurkuminoid pada rimpang induk temulawak lebih tinggi dibandingkan rimpang 

cabang. Menurut Setyawati (2014) bahwa kandungan kurkuminoid rimpang induk 

lebih tinggi daripada rimpang cabang pada tanaman 2, 4, dan 8 dan 

pengelompokkannya sesuai dengan hasil analisis PCA menggunakan 3 filter (biru-

hijau, hijau-kuning, dan kuning) hanya pada sampel rimpang induk segar. 

 Komponen aktif yang bertanggung jawab sebagai antioksidan dalam rimpang 

temulawak adalah kurkumin, demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumi, 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa kurkumin mengandung 

antioksidan. Kurkumin sebagai antioksidan yang menangkal radikal bebas tidak 

lepas dari struktur senyawa kurkumin. Kurkumin mempunyai gugus penting dalam 

proses antioksidan tersebut. Struktur kurkumin terdiri dari gugus hidroksi fenolik 

dan gugus β diketon. Gugus hidroksi fenolik berfungsi sebagai penangkap radikal 

bebas pada fase pertama mekanisme antioksidatif. Pada struktur senyawa kurkumin 

terdapat 2 gugus fenolik, sehingga 1 molekul kurkumin dapat menangkal 2 radikal 
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bebas. Gugus β diketon berfungsi sebagai penangkap radikal pada fase berikutnya 

(Rosidi,2004). 

a. 

 

 

 b. 

 

  

c. 

   

 

Gambar 6 a. Struktur Kurkumin, b. Struktur Demetoksikurkumin, c. Struktur 

Bidemetoksikurkumin ( Purba, 2009)  

 Kurkuminoid merupakan salah satu kandungan kimia bioaktif dalam rimpang 

temulawak yang diketahui memiliki banyak manfaat di bidang kesehatan dan 

makanan. Kandungan bioaktif tersebut dapat diekstraksi menggunakan pelarut 

etanol, aseton, dan etil asetat. Temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb) 

mengandung berbagai macam senyawa atau zat aktif yang berpotensi baik bagi 

kesehatan. Namun zat aktif dalam temulawak yang mampu berfungsi sebagai 

antibakteri adalah kurkumin (kurkuminoid) dan minyak atsiri. Minyak atsiri 

memiliki kemampuan untuk melisiskan membran sel bakteri dan kurkumin 

memiliki kemampuan untuk menghambat proliferasi dari sel bakteri (Sari, 2013). 

Untuk mendapatkan kedua zat aktif ini, maka perlu dilakukan proses ekstraksi. 

Salah satu proses ekstraksi yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 

metode maserasi. Prinsip ekstraksi dengan metode maserasi adalah ekstraksi zat 

aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai 

selama beberapa hari pada temperature kamar yang terlindung dari cahaya. Pelarut 
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akan masuk ke dalam sel tanaman melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam dengan di luar sel. Larutan 

yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan 

konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi 

keseimbangan antara larutan di dalam sel dan larutan di luar sel (Mujahid, 2011). 

 Zat yang umumnya digunakan sebagai pelarut dalam proses ekstraksi dengan 

metode maserasi ini adalah air, etanol ataupun senyawa eter, namun yang banyak 

digunakan para peneliti adalah etanol. Etanol merupakan senyawa yang bersifat 

semi polar yang digunakan sebagai pelarut karena bersifat netral, kapang dan 

kuman sulit tumbuh dalam etanol, tidak beracun, absorbsinya baik, dan etanol dapat 

bercampur dengan air dalam segala perbandingan. Etanol juga selektif dalam 

menghasilkan jumlah senyawa aktif yang optimal, serta panas yang diperlukan 

untuk pemekatan lebih sedikit (Depkes, 2000). Kurkumin dan minyak atsiri 

merupakan zat aktif yang terkandung di dalam temulawak yang bersifat non polar 

(Sari, 2013). Kurkumin tidak dapat larut dalam air dan hanya dapat larut di dalam 

etanol. Etanol dapat melarutkan zat aktif dalam temulawak (kurkumin/kurkuminoid 

dan minyak atsiri) dengan baik namun etanol tidak mampu melarutkan lemak 

dengan baik (Mujahid, 2008). 

 


