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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kedelai 

Kedelai (Glycine max L.) termasuk famili Leguminoseae yang berasal dari 

Manshukuo Cina, kemudian menyebar sampai ke Jepang, Korea, Asia Tenggara, 

dan Indonesia. Penyebaran kedelai di Indonesia pertama kali di Jawa Timur, Jawa 

Barat, Sulawesi Utara, Lampung, Sumatera Selatan dan Bali. Indonesia 

merupakan negara penghasil kedelai terbesar keenam di dunia setelah Amerika 

Serikat, Brazil, Argentina, Cina, dan India (Ampnir, 2011). 

Pada awalnya kedelai dikenal dengan beberapa nama botani yaitu Glycine 

soja atau Soja max, tetapi pada tahun 1984 telah disepakati nama botani yang 

dapat diterima dalam istilah ilmiah yaitu Glycine max (L.) Merril. Menurut 

Adisarwanto (2008), klasifikasi tanaman kedelai sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisio   : Spermatophyta  

Subdivisio  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledonae  

Famili   : Leguminoseae 

Genus   : Glycine  

Species  : Glycine max (L.) Merril  

Sistem perakaran kedelai terdiri dari dua macam yaitu akar tunggang dan 

akar sekunder (serabut) yang tumbuh dari akar tunggang. Kedelai juga sering kali 

membentuk akar adventif yang tumbuh dari bagian bawah hipokotil. Pada 

umumnya, akar adventif terjadi karena cekaman tertentu misalnya kadar air tanah 

yang terlalu tinggi (Adisarwanto, 2008).  
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Kedelai (Glycine max L. Merr) adalah tanaman semusim yang diusahakan 

pada musim kemarau, karena tidak memerlukan air dalam jumlah besar. Kedelai 

merupakan sumber protein, dan lemak, serta sebagai sumber vitamin A, E,K, dan 

beberapa jenis vitamin B dan mineral K, Fe, Zn, dan P. Kadar protein 

kacangkacangan berkisar antara 20-25%, sedangkan pada kedelai mencapai 40%. 

Kadar protein dalam produk kedelai bervariasi misalnya, tepung kedelai 50%, 

konsentrat protein kedelai 70% dan isolat protein kedelai 90% (Winarsi, 2010) . 

Kedelai merupakan komoditas tanaman pangan terpenting ketiga setelah 

padi dan jagung. Kedelai berperan sebagai sumber protein nabati yang sangat 

penting dalam rangka peningkatan gizi masyarakat karena aman bagi kesehatan 

dan harganya yang relatif murah dibandingkan dengan sumber protein hewani. 

Kandungan gizi kedelai dalam 100 g yaitu 331.0 kkal kalori, 34.9 g protein, 18.1 

g lemak, 34.8 g karbohidrat, 4.2 g serat, 227.0 mg kalsium, 585.0 mg fosfor, 8.0 

mg besi, dan 1.0 mg vitamin B1 (Bakhtiar, 2014). 

Tabel 1. Kandungan Gizi Kedelai. 

Unsur Gizi Kadar/100g Bahan 

Energi 

Kalsium 

Fosfor 

Vitamin A 

Zat besi 

Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Mineral 

Vitamin B 

442          kal 

227          mg 

585          mg 

  33          mg 

    8          mg 

    7,5       g 

  34,9       g 

  38,1       g 

  34,8       g 

    4,7       g 

    1,07     mg 

Sumber : Suprapti (2003) 

Standar mutu biji kedelai, baik untuk jenis kuning, hitam, dan hijau 

maupun campuran ditetapkan dalam SNI 01-3922-1995 yang mengklasifikasikan 

mutu kedelai dalam empat tingkatan, yakni mutu I, II, III, dan IV. Syarat umum 
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(kualitatif) meliputi bebas hama dan penyakit (kutu, ulat, telur, kepompong), 

bebas bau busuk, asam atau bau asing lainnya, bebas dari bahan kimia seperti 

insektisida dan fungisida, memiliki suhu normal, syarat khusus atau kuantitatif. 

Tabel 2. Syarat Mutu Biji Kedelai 

    Persyaratan Mutu 

Jenis Uji Satuan I II III IV 

Kadar air (maks.) 

Butir belah (maks.) 

Butir rusak (maks.) 

Butir warna lain* (maks.) 

Butir keriput (maks.) 

Kotoran (maks.) 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

13 

1 

1 

1 

0 

0 

14 

2 

2 

3 

1 

1 

14 

3 

3 

5 

3 

2 

16 

5 

5 

10 

5 

3 

*Untuk kedelai campur, tidak perlu memasukkan komponen mutu butir warna 

lain  

Sumber : SNI (1995) 

 

2.2 Sari Kedelai 

Sari kedelai diperoleh dari hasil ekstraksi protein biji kedelai 

menggunakan air panas. Sari kedelai mengandung protein, lemak, mineral dan 

vitamin. Kandungan protein sari kedelai dipengaruhi oleh varietas kedelai yang 

digunakan sebagai bahan baku, jumlah air yang ditambahkan, jangka waktu dan 

kondisi penyimpanan, serta perlakuan panas. Semakin banyak jumlah air yang 

digunakan untuk mengencerkan  maka akan semakin sedikit kadar protein yang 

diperoleh (Hartoyo, 2005). 

Sari kedelai dapat menjadi alternatif pengganti susu sapi bagi orang yang 

alergi (lactose intolerance) terhadap susu sapi dan tidak menyukai susu sapi atau 

bagi mereka yang tidak dapat menjangkau harga susu sapi yang mahal karena sari 

kedelai harganya lebih murah jika dibandingkan dengan susu hewani. Sari kedelai 
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memiliki nilai gizi yang baik dan cocok untuk dikonsumsi untuk semua golongan 

usia. Protein susu kedelai mempunyai susunan asam amino yang mirip susu sapi 

sehingga dapat dijadikan pengganti susu sapi (Koswara, 2009).  

Tabel 3. Kandungan Gizi Sari Kedelai. 

Komponen Kandungan 

Kalori 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Kalsium 

Fosfor 

Besi 

Vitamin A 

Vitamin B1 (tiamin) 

Vitamin C 

41        kkal 

3,50     g 

2,50     g 

5          g 

50        mg 

45        g 

0,70     g 

200      SI 

0,08     mg 

2          mg 

Sumber : Aman dan Hardjo (1973). 

Namun, tingkat konsumsi sari kedelai di Indonesia masih relatif lebih 

rendah dibandingkan Cina, Filipina, dan Thailand. Salah satu faktor kurang 

berkembangnya sari kedelai yaitu penerimaan konsumen terhadap bau langu 

(beany flavour) yang kurang disukai. Bau langu ini disebabkan karena adanya bau 

khas dari kedelai itu sendiri, selain itu juga adanya kerja enzim lipoksigenase 

yang terdapat pada biji kedelai terutama pada waktu pengolahan sari kedelai. 

Enzim lipoksigenase aktif saat biji kedelai pecah pada pengupasan kulit dan 

penggilingan karena kontak dengan udara (oksigen). Kandungan enzim 

lipoksigenase bervariasi antar varietas yang menyebabkan intensitas langu 

masing-masing varietas kedelai juga bervariasi. Mutu kedelai juga dipengaruhi 

oleh cara pengolahan diantaranya perendaman, dan pengupasan biji. Salah satu 

alternatif untuk mengatasi masalah ini yaitu mengetahui perbandingan 

penambahan kedelai dan air yang tepat pada proses pengolahan sari kedelai 

(Mudjajanto & Kusuma, 2005). 
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Tabel 4. Syarat Mutu Sari Kedelai. 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Susu Minuman 

Keadaan : 

Bau 

- Normal Normal 

Rasa - Normal Normal 

Warna - Normal Normal 

pH  - 6,5-7,0 6,5-7,0 

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

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

Padatan Jumlah % b/b 11,50 11,50 

Bahan tambahan 

makanan : 

Sesuai dengan SNI 01-0222-1987 

Pemanis buatan    

Pewarna    

Pengawet    

Cemaran logam :    

Timbal (Pb) mg/kg maks. 0,2 maks. 0,2 

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

Seng (Zn) mg/kg maks. 5 maks. 5 

Timah (Sn) mg/kg maks. 40 (250*) maks. 40 (250*) 

Merkuri (Hg) mg/kg maks. 0,03 maks.0,03 

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

Cemaran mikroba :    

Angka lempeng total koloni/ml maks. 2 x 102 maks. 2 x 102 

Bakteri bentuk koli APM/ml Maks. 20  Maks. 20  

Escherichia coli APM/ml <3 <3 

Salmonella  - negatif negatif 

Staphylococus aureus koloni/ml 0 0 

Vibrio SP - negatif negatif 

Kapang koloni/ml Maks. 50 Maks. 50 

*) Kemasan kaleng 

Sumber : SNI 01-3830-1995 

2.3 Bahan Tambahan 

Pengertian bahan tambahan pangan secara umum adalah bahan yang 

biasanya tidak digunakan sebagai makanan dan biasanya bukan merupakan 

komponen khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang 

dengan sengaja ditambahkan kedalam makanan untuk maksud teknologi pada 

pembuatan, pengolahan penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan 

penyimpanan (Cahyadi, 2006). 



9 
 

 
 

Bahan tambahan pangan adalah senyawa yang sengaja ditambahkan 

kedalam makanan dengan jumlah dan ukuran tertentu dan terlibat dalam proses 

pengolahan, pengemasan, dan atau penyimpanan. Bahan ini berfungsi untuk 

memperbaiki warna, bentuk, cita rasa, dan tekstur, serta memperpanjang masa 

simpan, dan bukan merupakan bahan (ingredient) utama.  Bahan ini ada yang 

memiliki nilai gizi dan ada yang tidak (Saparinto, 2006).  

Penggunaan bahan tambahan pangan sebaiknya dengan dosis dibawah 

ambang batas yang telah ditentukan. Jenis BTP ada 2 yaitu GRAS (Generally 

Recognized as Safe), zat ini aman dan tidak berefek toksik misalnya gula 

(glukosa). Sedangkan jenis lainnya yaitu ADI (Acceptable Daily Intake), jenis ini 

selalu ditetapkan batas penggunaan hariannya (daily intake) demi menjaga/ 

melindungi kesehatan konsumen. 

2.3.1 Pewarna 

 Zat warna secara umum dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu zat 

warna alami, zat warna identik dengan zat warna alami, dan zat warna sintesis. 

Sejak dulu zat warna alami (pigmen) telah banyak digunakan sebagai pewarna 

bahan makanan. Sejak ditemukannya zat pewarna sintetik penggunaan pigmen 

semakin menurun meskipun tidak menghilang sama sekali. Zat warna alami 

adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari 

sumber-sumber mineral. Zat warna tersebut sejak lama sudah digunakan untuk 

pewarna makanan dan sampai sekarang umumnya penggunaanya dianggap lebih 

aman dari pada zat warna sintetis (Koswara, 2009).  
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2.3.1.1 Umbi Bit 

Bit merupakan sejenis sayuran yang memiliki kandungan karbohidrat 

dengan kadar kalori yang rendah dengan warna yang spesifik, yaitu merah 

keunguan yang pekat. Warna merah keunguan pada bit disebabkan adanya 

gabungan pigmen antara pigmen ungu betasianin dan pigmen kuning betasianin. 

Bit mempunyai kandungan gizi diantaranya protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, 

Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C, air serta kandungan terbesarnya yaitu pati dan 

serat. Kandungan pati pada bit sebesar 35,81% dan serat 2,14% dari 100g berat 

bahan (Widyaningrum, 2014). 

Kedudukan taksonomi Beta Vulgaris L. adalah sebagai berikut 

(Splittstoesser, 1984) :  

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan)  

Subkingdom  : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)  

Super Divisi  : Spermatophyta (Menghasilkan biji)  

Divisi   : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)  

Kelas   : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)  

Sub Kelas  : Hamamelidae  

Ordo   : Caryophyllales  

Famili   : Chenopodiaceae  

Genus   : Beta  

Spesies  : Beta vulgaris L. 

Bit merupakan salah satu bahan pangan yang sangat bermanfaat. Salah 

satu manfaatnya adalah memberikan warna alami dalam pembuatan produk 

pangan. Pigmen yang terdapat pada bit merah adalah betalain. Betalain 

merupakan golongan antioksidan. Pigmen betalain sangat jarang digunakan dalam 
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produk pangan dibandingkan dengan antosianin dan betakaroten (Wirakusumah, 

2007).  

Kandungan vitamin dan mineral yang ada dalam bit merah seperti vitamin 

B dan kalsium, fosfor, nutrisi, besi merupakan nilai lebih dari penggunaan bit 

merah. Antioksidan merupakan substansi yang diperlukan tubuh untuk 

menetralisir radikal bebas dan mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal 

bebas dengan melengkapi kekurangan elektron yang memiliki radikal bebas. 

Antioksidan akan menghambat terjadinya reaksi berantai dari pembentukan 

radikal bebas yang dapat menimbulkan stres oksidatif. Antioksidan dari bit merah 

juga mempengaruhi oleh suhu dan pH (Stinzing dan Carle, 2007). 

Tabel 5. Kandungan Gizi Umbi Bit per 100 gr 

Nutrisi Kandungan 

Air 87,58 g 

Energi 43 g 

Protein 1,61 g 

Total lipid (lemak) 0,17 g 

Karbohidrat 9,56 g 

Serat total 2,8 g 

Gula total 6,76 g 

Kalsium (Ca) 16 mg 

Besi (Fe) 0,8 mg 

Magnesium (Mg) 23 mg 

Fosfor (P) 40 mg 

Potasium (K) 325 mg 

Sodium (Na) 78 mg 

Vitamin C 4,9 mg 

Thiamin 0,03 mg 

Riboflavin 0,04 mg 

Niasin 0,34 mg 

Vitamin B-6 0,07 mg 

Folat (DFE) 109 μg 

Vitamin A (RAE) 2 μg 

Vitamin A 33 IU 

Vitamin E (α-tokoferol ) 0,04 mg 

Vitamin K 0,2 μg 

Asam lemak jenuh 0,027 g 

Sumber : USDA (2014) 
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2.3.2 Gula 

Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok dan paling banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai produk makanan tentunya harus memenuhi 

standar mutu yang telah ditetapkan sehingga layak untuk dikonsumsi. Di 

Indonesia ada tiga jenis gula yang beredar di pasaran, yaitu gula kristal mentah 

(GKM) atau raw sugar yang digunakan sebagai bahan baku industri gula rafinasi, 

gula kristal putih (GKP) yang dikonsumsi secara langsung dan gula rafinasi 

sebagai bahan baku industri makanan dan minuman. Gula yang dikonsumsi 

sehari-hari adalah gula kristal putih secara internasional disebut sebagai 

plantation white sugar. Gula kristal putih dibuat dari tebu yang diolah melalui 

berbagai tahapan proses, untuk Indonesia kebanyakan menggunakan proses 

sulfitasi dalam pengolahan gula. Kriteria mutu gula yang berlaku di Indonesia 

(SNI) saat ini pada dasarnya mengacu pada kriteria lama yang dikenal dengan 

SHS (Superieure Hoofd Suiker), yang pada perkembangannya kemudian 

mengalami modifikasi dan terakhir SNI 01-3140-2001/Rev 2005 (Kuswuri, 2009). 

Tabel 6. Syarat mutu gula kristal putih. 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

Polarisasi  % pol min 99,52 

Warna Kristal  CT 5-10 

Susut pengeringan  % b/b maks 0,1 

Warna larutan  Iu 81-300 

Abu konduktivitas  % b/b maks 0,15 

Besar jenis butir  mm 0,8-1,2 

Belerang (SO2)  mg/kg maks 30 

Kadar air  % maks 0,1 

Timbal (Pb)  mg/kg maks 2,0 

Arsen (As)  mg/kg maks 1,0 

Tembaga (Cu)  mg/kg maks 2,0 

Sumber : SNI (2005) 
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2.3.3 Xhantan Gum 

Xhantan gum merupakan polisakarida ekstraseluler yang diproduksi oleh 

Xanthomonas campestris. Struktur kimia gum xanthan mempunyai rantai utama 

dengan ikatan ß(1,4) DGlukosa, yang menyerupai struktur selulosa. Rantai cabang 

terdiri dari mannosa asetat, mannosa dan asam glukoronat. Gum xanthan 

merupakan biopolymer yang hidrofilik yang dapat larut dalam air dingin maupun 

air panas, tetapi tidak larut dalam kebanyakan pelarut organik. Pada konsentrasi 

rendah larutan gum xanthan menunjukkan viskositas yang tinggi dibandingkan 

dengan polisakarida hidrokoloid lainnya seperti CMC, guar gum, alginate, 

disamping itu gum xanthan lebih pseudoplastic sehingga lebih menambah kualitas 

sensoris (flavour release, mouth fell) pada produk akhir (Chaplin, 2003). 

Xanthan gum merupakan ekstraseluler yang dihasilkan oleh bakteri genus 

Xanhomonas sp. Keunggulan polisakarida ini karena sifat pseudoplastiknya yang 

tinggi, viskositasnya tinggi pada konsentrasi rendah, tahan terhadap gaya geser, 

panas, pH asam, dan enzim. Xanthan gum berupa bubuk berwarna krem yang 

dengan cepat larut dalam air panas atau air dingin membentuk larutan kental. 

Xanthan gum pada konsentrasi rendah larutannya kental, pada perubahan suhu 

terjadi sedikit perubahan kekentalannya, mantap pada rentangan pH yang luas, 

mantap pada keadaan beku. Xanthan gum dinyatakan aman digunakan dalam 

pangan sebagai pemantap, pengemulsi, pengental, dan pendorong buih pada 

pangan (Palennari dan Rante, 2009). 

Xanthan gum mempunyai kemampuan menyerap air dengan cepat 

sehingga dapat membentuk dispersi koloid sangat kental dan membentuk gel yang 

dapat mempertahankan kelembapan (Wandestri, 2016). Xanthan gum termasuk 
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emulgator hidrokoloid yang membentuk emulsi tipe m/a dan digunakan secara 

luas untuk formulasi sediaan topikal dan oral. Hidrokoloid atau koloid hidrofilik 

adalah komponen aditif penting dalam industri pangan karena kemampuannya 

dalam mengubah sifat fungsional produk pangan yang diingikan seperti 

kekentalan, emulsi, gel, dan kestabilan dispersi. Xhantan gum sebagai bahan 

penstabil dapat menstabilkan tekstur dan viskositas produk pangan dengan 

pembentukan gel. Pembentukan gel dapat terjadi karena kemampuan bahan 

penstabil dalam berikatan dengan air. Bahan penstabil memiliki sifat sebagai 

pengemulsi yang ditandai dengan adanya gugus yang bersifat polar (hidrofilik) 

dan non polar (hidrofobik). Ketika dicampurkan dalam bahan pangan cair maka 

gugus polar akan berikatan dengan air dan tekstur bahan pangan menjadi kokoh 

(deMann, 1989).  

Pada prinsipnya pembentukan gel hidrokoloid xhantan gum terjadi karena 

adanya pembentukan jala atau jaringan tiga dimensi oleh molekul  primer yang 

terentang pada seluruh volume gel yang terbentuk dengan memerangkap sejumlah 

air di dalamnya. Terjadi ikatan silang pada polimer-polimer yang terdiri dari 

molekul rantai panjang dalam jumlah yang cukup maka akan terbentuk bangunan 

tiga dimensi yang kontinyu sehingga molekul pelarut akan terjebak diantaranya, 

terjadi immobilisasi molekul pelarut dan terbentuk struktur yang kaku dan tegar 

yang tahan terhadap gaya maupun tekanan tertentu (Prayogo, 2011). 

 


