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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Susu kedelai merupakan salah satu produk olahan yang memiliki kandungan gizi yang 

tinggi dari biji kedelai. Kandungan gizi susu kedelai tiap 100 g terdiri atas 6,28 g 

karbohidrat, 3,27 g protein, 1,75 g lemak; 0,6 g serat, mengandung mineral seperti 

kalsium, besi, magnesium, serta vitamin seperti vitamin A, B1-12 (USDA, 2018). 

Kandungan protein dari susu kedelai ini setara dengan susu sapi yang memiliki 

kandungan protein sebesar 3,33 g/100 g bahan oleh karena itu susu kedelai cocok 

digunakan sebagai asupan protein nabati.  

 

Pada umumnya asupan protein tinggi ditoleransi oleh tubuh dalam bentuk alaminya yang 

dikandung dalam daging, telur dan susu; sehingga cukup mudah untuk dikonsumsi oleh 

orang yang sehat jasmani (Thompson, et al., 1938). Hal ini dapat menjadi masalah pada 

pasien dengan penyakit yang membuatnya kesulitan untuk mengonsumsi makanan padat 

seperti orang sehat pada umumnya, sehingga asupan protein yang mudah diserap tubuh 

yang dapat didapatkan dari susu kedelai hasil hidrolisis merupakan suatu alternatif.  

 

Susu kedelai memiliki kandungan asam amino yang hampir sama seperti susu sapi, dan 

merupakan minuman dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki kandungan protein, termasuk 

asam amino yang lengkap (Hajirostamloo & Mahastie, 2008). Isoflavon merupakan 

senyawa bioaktif dalam susu kedelai yang berperan dalam phyto-oestrogens di dalam 

tubuh manusia dan juga membantu memelihara kesehatan tulang, mengurangi risiko 

kanker dan mengurangi gejala dari diabetes. Aktivitas antioksidan dari isoflavon telah 

terbukti berperan sebagai penghambat pembentukan radikal bebas dan penghambat 

oksidasi lemak (Ma & Huang, 2014). 

 

Metode hidrolisis dapat menggunakan enzim seperti enzim bromelin yang merupakan 

enzim proteolitik, dengan fungsi untuk memecah protein yang terdapat di dalam susu 

menjadi bentuk yang lebih sederhana. Berdasarkan perbandingan ketersediaan bahan dan 
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harga enzim, bromelin memiliki ketersediaan yang lebih mudah untuk didapatkan dan 

juga harga yang lebih murah. Maka dari itu enzim bromelin digunakan pada penelitian 

ini sebagai enzim yang digunakan untuk menghasilkan susu hidrolisis, untuk selanjutnya 

dilakukan metode debittering. 

 

Penambahan enzim bromelin menyebabkan susu menjadi terhidrolisis dan meningkatkan 

daya cerna protein yang terdapat di dalam susu, sehingga lebih mudah dicerna dan diserap 

di usus halus (Koopman, et al., 2009). Protein pada kedelai memiliki kecenderungan 

untuk memproduksi rasa pahit ketika diberi perlakuan hidrolisis; sehingga penerimaan 

konsumen terhadap susu kedelai hasil hidrolisis berkurang. Proses debittering merupakan 

metode yang digunakan untuk menyamarkan dan mengurangi rasa pahit pada produk susu 

kedelai hidrolisis sehingga dapat meningkatkan penerimaan konsumen sehingga untuk 

mempertahankan rasa dan karakteristik dari produk maka aplikasi metode spray drying 

dan masking merupakan metode yang dapat dilakukan untuk proses debittering susu 

kedelai hidrolisis. 

  

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

 Susu Kedelai 

 

Kedelai sebagai bahan baku yang mudah ditemukan di berbagai belahan dunia, pada 

tahun 2016 dihasilkan produk sebesar 334.89 megaton di seluruh dunia, dan dengan 

produksi di Indonesia sendiri sebesar 987,87 kiloton pada tahun 2016 (FAOSTAT, 2016). 

Diversifikasi olahan kedelai dapat dijumpai di Asia dalam bentuk tahu, tempe, oncom, 

taoco, dan susu kedelai. Hasil olahan kedelai di Indonesia terbesar adalah tempe sekitar 

50% dan 40% untuk tahu, serta sekitar 10% untuk hasil olahan lainnya seperti susu 

kedelai, oncom, dan taoco (Silitonga & Djanurwardi, 1996). Diet dengan asupan kedelai 

yang tinggi pada negara-negara di Asia membuktikan bahwa orang-orang di Asia lebih 

sedikit yang mengalami kanker payudara, kanker prostat, dan penyakit yang bersangkutan 

dengan kardiovaskular (Barret, 2006). 
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Susu kedelai merupakan susu yang dihasilkan dengan merendam biji kedelai kering dan 

kemudian dihaluskan bersama dengan air. Susu yang terbuat dari bahan nabati ini 

memiliki emulsi yang stabil yaitu emulsi minyak, air, dan protein. Susu kedelai 

mengandung sukrosa yang dapat dipecah menjadi glukosa dan fruktosa, serta tidak 

mengandung galaktosa yang merupakan monosakarida hasil pemecahan laktosa, 

sehingga susu kedelai dapat digunakan sebagai substitusi air susu ibu (ASI) pada bayi 

yang memiliki galaktosemia. Selain itu susu kedelai tidak mengandung laktosa sehingga 

dapat dijadikan substitusi susu sapi tanpa laktosa untuk dikonsumsi oleh orang yang alergi 

terhadap laktosa (Hoa, et al., 2014). 

 

Berdasarkan data USDA (2018), kandungan dalam susu kedelai tiap 100 g bahan yaitu 

protein sekitar 3,27 g, lemak total sekitar 1,75 g, karbohidrat sekitar 6,28 g, serat total 

sekitar 0,6 g, gula sekitar 3,99 g, kandungan mineral seperti kalsium, besi, magnesium, 

fosfor, potasium, sodium dan seng, kandungan vitamin seperti vitamin C, thiamin, 

riboflavin, niasin, vitamin B6, folat, vitamin B12, vitamin A, vitamin E, vitamin D, dan 

vitamin K. Kandungan protein susu kedelai dapat dijadikan substitusi protein yang 

biasanya diperoleh dari susu sapi.  

 

Kedelai merupakan sumber protein yang dibutuhkan oleh tubuh karena memiliki hampir 

semua asam amino esensial. Kandungan asam amino metionin dan sistein dalam susu 

kedelai lebih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan susu sapi, akan tetapi susu 

kedelai memiliki kandungan asam amino listin yang lebih tinggi sehingga dapat 

meningkatkan nilai gizi dari nasi dan makanan sereal lainnya (Jaya & Hadikusuma, 

2009).  

 

Pada kedelai, terdapat beragam komponen bioaktif seperti saponin, asam fitik dan 

isoflavon yang merupakan senyawa yang tergolong kelas fitoestrogen atau senyawa 

tanaman yang memiliki struktur molekul seperti esterogen. Isoflavon merupakan senyawa 

bioaktif dalam susu kedelai yang berperan dalam phyto-oestrogens di dalam tubuh 

manusia dan juga membantu memelihara kesehatan tulang, mengurangi risiko kanker dan 

mengurangi gejala dari diabetes. Selain itu komponen seperti galic acid, 4-
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hydroxybenzoic acid, p-coumaric acid, ferulic acid, sinapic acid, hesperidin, naringenin, 

rutin, quercetin dan (+)-catechin pada kedelai dan produk turunannya juga berkontribusi 

kepada aktivitas antioksidan kedelai (Ma & Huang, 2014). Pada susu kedelai juga 

terdapat peptida yang berperan sebagai komponen bioaktif yang inaktif ketika menjadi 

bagian dari sekuen protein orang tua, akan tetapi menjadi aktif ketika dilepaskan melalui 

proses enzimatik seperti peptida RQRK dan VIK yang terlepas ketika proses hidrolisis 

berlangsung (Chatterjee, et al., 2018).  

 

 Enzim Bromelain  

 

Enzim bromelin merupakan enzim proteolitik yang diperoleh dari buah atau batang nanas 

(Ananas comosus) yang mempunyai manfaat sebagai agen anti-inflamasi, mengurangi 

pembengkakan yang menyebabkan nyeri sendi pada penderita arthritis, serta dapat 

membantu meringankan rasa sakit, kebas dan kesemutan (Bhattacharyya, 2008). Enzim 

bromelin memiliki berat molekuler sebesar 24.5-37 kDa, dengan pH optimal sebesar 3-9 

dan suhu optimal sebesar 37-70°C (Bala, et al., 2012). Enzim bromelin digunakan 

terutama dalam tenderisasi daging, industri roti, hidrosilat protein ikan, agen anti-

pencokelatan, produksi alkohol, pakan ternak, dan sebagiannya (Arshad, et al., 2014). 

 

Hidrolisis secara enzimatik terjadi ketika enzim protease aktif memecah protein 

kemudian menghasilkan asam amino dan peptida yang memiliki ukuran lebih kecil. 

Kinerja dari proses hidrolisis enzimatik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

aktivitas katalis, kinerja spesifik enzim, perbandingan enzim dengan substrat, pH, dan 

suhu; dimana dengan terjadinya proses hidrolisis ini dapat meningkatkan karakteristik 

fungsional dari protein dan mempengaruhi lokasi dan jumlah ikatan peptida (Whitehurst 

& Law, 2002). Pada saat proses hidrolisis berlangsung, susu kedelai menjadi pahit seiring 

dengan berlangsungnya waktu hidrolisis; hal ini dikarenakan rantai samping asam amino 

yang memiliki grup hidrofobik di dalamnya menjadi terekspos. Asam amino 

menyebabkan rasa pahit ketika memiliki berat molekul sebesar 1000-4000 Da seperti: 

sistein, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, prolin, triptofan, tirosin dan valin 

(Cho, et al.,2004). 
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 Proses Debittering 

 

Pada produk susu kedelai hidrolisis terdapat rasa pahit yang dihasilkan dari proses 

hidrolisis (Seo, et al., 2008). Melalui proses debittering rasa pahit pada susu kedelai 

hidrolisis dapat tersamarkan dan berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: 

menggunakan peptidase untuk menghindari pembentukan peptida pahit; memanfaatkan 

reaksi plastein untuk membentuk peptida tidak pahit dengan molekul yang lebih besar; 

menghilangkan peptida pahit secara selektif menggunakan kromatografi; memberi 

perlakuan pada hidrosilat menggunakan karbon aktif sebagai absorben hidrofobik untuk 

peptida hidrofobik; menutupi rasa pahit atau masking (Whitehurst & Law, 2002). 

 

Kokoa bubuk merupakan salah satu produk yang populer karena memiliki keunikan 

dalam segi sensori, selain itu keuntungan dari segi kesehatan juga memberikan nilai 

positif sebagai pangan fungsional (Aprotosoaie, et al., 2016). Di dalam kokoa bubuk 

terdapat kandungan polifenol mencapai 50 mg/g bubuk kokoa (Katz, et al., 2011). 

Senyawa volatil pada kokoa juga turut memberikan flavor yang dapat meningkatkan 

penerimaan konsumen pada produk susu kedelai hidrolisis karena terdapat sekitar 86 

senyawa volatil yang memberikan kontribusi terhadap flavor kokoa. Kokoa mengandung 

senyawa 1-pentanol, acetaldehyde, n-Pentanal, Benzaldehyde, 2-Hydroxybenzaldehyde, 

2,3-Pentanedione, Benzylideneacetone yang berkontribusi terhadap rasa pahit pada kokoa 

bubuk sehingga dapat menyamarkan rasa pahit pada susu kedelai hidrolisis. (Aprotosoaie, 

et al., 2016). Penambahan kokoa bubuk pada produk dapat menutupi rasa pahit dari 

proses hidrolisis sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan konsumen, selain 

itu penambahan kokoa dapat memberikan asupan antioksidan. 

 

Metode spray drying merupakan suatu metode untuk membuat susu kedelai hasil 

hidrolisis menjadi bentuk serbuk dengan cara mikro enkapsulasi. Metode ini dapat 

menjadi solusi dari masalah yang membatasi fungsional bahan pangan seperti mengontrol 

pelepasan flavor dikarenakan metode ini mengurangi volatilitas, hidroskopi dan 

reaktivitas, serta meningkatkan stabilitas produk. Spray drying yang dilakukan dengan 
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mikro enkapsulasi menggunakan campuran gelatin dan soy protein isolate (SPI) dapat 

menutupi dan/atau mengurangi rasa pahit pada susu kedelai hidrolisis sehingga 

meningkatkan penerimaan konsumen terhadap produk. Enkapsulasi menggunakan soy 

protein isolate sebagai material dinding telah dibuktikan dapat mengurangi rasa pahit 

pada hidrosilat berdasarkan analisis sensori (Ortiz, et al., 2009), dan penambahan gelatin 

sebagai material dinding juga berguna dikarenakan kemampuan emulsifikasi, kelarutan 

dalam air, edibel, dan dapat dibiodegradasi (Su, et al., 2008).  Penggunaan metode spray 

drying merupakan metode yang mudah dan prosesnya murah serta banyak digunakan di 

industri makanan sehingga produk dapat diproduksi dalam jumlah massal apabila ingin 

dikomersialkan (Favaro-Trindade, et al., 2010). 

 .  

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Menentukan metode debittering terbaik antara metode masking dan spray drying pada 

susu kedelai yang hidrolisis dengan enzim bromelin berdasarkan hasil analisa derajat 

hidrolisis, pH, aktivitas antioksidan dan sensori analisis produk. 

 


