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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Analisis Pendahuluan Pada Susu Kedelai Hidrolisis 

 

Proses pendahuluan dilakukan untuk mengetahui waktu hidrolisis terbaik pada susu 

kedelai sehingga dapat dilakukan perlakuan debittering. Analisa DH, aktivitas 

antioksidan dan pH terhadap susu kedelai dilakukan setelah inaktivasi enzim ketika 

proses hidrolisis telah berlangsung selama 0, 1, 2, 3, dan 4 jam.  

 

Tabel 1 Analisis Kimia Pada Uji Pendahuluan Susu Kedelai Hidrolisis 

 

Waktu Hidrolisis 

(Jam) 
Derajat Hidrolisis (%) 

Aktivitas 

Antioksidan (%) 
pH 

0 4,51±0,10 15,99±0,73 6,6±0,10 

1 10,42±0,22 21,26±0,77 6,57±0,20 

2 10,75±0,17 22,58±0,34 6,54±0,10 

3 11,24±0,14 23,43±0,87 6,54±0,15 

4 12,76±0,31 23,81±0,47 6,54±0,10 

*Angka menunjukkan rata-rata± standar deviasi 

 

Tabel 1 menunjukkan derajat hidrolisis (DH) dari susu kedelai hasil hidrolisis 

menggunakan enzim bromelin mulai dari jam ke 0 hingga 4. Derajat hidrolisis diukur dari 

jam ke 0 memiliki nilai terendah dengan peningkatan seiring waktu hingga jam ke 4. Nilai 

DH terendah dan tertinggi yaitu 4,51±0,10% dan 12,76±0,31% secara berurutan. 

Aktivitas antioksidan diukur pada tiap jam perlakuan dan dihasilkan nilai tertinggi pada 

jam ke 4 yaitu 23,81±0,47% dan terendah yaitu pada jam ke 0 yaitu 15,99±0,73. 

Sedangkan untuk nilai pH tertinggi didapatkan pada jam ke 0 yaitu 6,6±0,10 dan terendah 

didapatkan pada jam ke 2, 3 dan 4 yaitu sebesar 6,54±0,10, 6,54±0,15, dan 6,54±0,10 

secara berurutan. 
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Gambar 3 Derajat Hidrolisis Susu Kedelai 

 

Berdasarkan Gambar 3 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan derajat hidrolisis dari 

susu kedelai yang menggunakan enzim bromelin dimulai dari jam ke 0 hingga 4. Laju 

peningkatan derajat hidrolisis meningkat tajam hingga jam ke 2, kemudian laju berangsur 

konstan hingga jam ke-4. 

 

3.2. Analisa Kimia pada Susu Kedelai Hidrolisis Debittered 

 

Proses debittering dilakukan pada susu kedelai yang dihidrolisis selama 3 jam dan 

kemudian diberi perlakuan metode masking dan spray drying. Hasil dari analisa kimia 

meliputi derajat hidrolisis, aktivitas antioksidan dan pH pada susu kedelai hidrolisis 

debittered dapat dilihat di Tabel 2. 
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Tabel 2 Analisa Kimia Pada Susu Kedelai Hidrolisis Debittered 

 

Perlakuan Derajat Hidrolisis (%) 
Aktivitas 

Antioksidan (%) 
pH 

Kontrol 10,80±1,09a 23,46±2,91c 6,92±0,10b 

Kokoa 2% 16,10±1,23c 71,74±0,94d 7,27±0,02c 

Kokoa 4% 19,34±1,29d 72,59±0,57d 7,28±0,01c 

Spray Dried 60:40 12,72±1,12b 8,37±4,54b 6,82±0,03b 

Spray Dried 80:20 12,57±1,06b 3,68±1,50a 6,77±0,01a 

 Angka menunjukkan rata-rata± standar deviasi 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji Kruskall Wallis dan dilanjutkan 

dengan uji Mann Whitney sebagai uji beda. 

 Kontrol = Susu kedelai hidrolisis tanpa perlakuan, Kokoa 2% = Susu Kedelai Hidrolisis Debittered 

perlakuan masking dengan penambahan 2% bubuk kokoa, Kokoa 4% = Susu Kedelai Hidrolisis 

Debittered dengan perlakuan Masking penambahan 4% bubuk kokoa, Spray Dried 60:40 = Susu 

Kedelai Hidrolisis Debittered perlakuan Spray Drying dengan perbandingan dengan carrier sebesar 

60:40, Spray Dried 80:20 = Susu Kedelai Hidrolisis Debittered perlakuan Spray Drying dengan 

perbandingan dengan carrier sebesar 80:20 

  

Pada Tabel 2 dapat dilihat hasil analisa derajat hidrolisis dari produk susu kedelai 

debittered. Hasil menunjukkan derajat hidrolisis tertinggi didapatkan oleh perlakuan 

kokoa 4% dengan hasil 19,34±1,29% dan terendah didapatkan oleh susu kontrol sebesar 

10,80±1,09%. Terdapat perbedaan yang signifikan antara metode masking dengan 

penambahan kokoa 2% dan 4%, sedangkan pada metode spray drying tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antar perbandingan 60:40 dengan 80:20. 

 

Berdasarkan hasil analisis aktivitas antioksidan didapatkan hasil aktivitas antioksidan 

dalam satuan persen (%).  Aktivitas antioksidan tertinggi didapatkan oleh susu hidrolisis 

debittered dengan metode masking dengan penambahan kokoa sebesar 4% yaitu sebesar 

72,59±0,57% dan terendah didapatkan oleh susu hidrolisis hasil spray dried dengan 

perbandingan 60:40 campuran gelatin dan SPI yaitu sebesar 3,68±1,50%. Tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara produk dengan perlakuan masking, akan tetapi terdapat 

perbedaan yang signifikan antara produk dengan perlakuan spray drying. 
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Susu kedelai hidrolisis debittered memiliki pH dengan hasil tertinggi didapatkan oleh 

susu kedelai hidrolisis dengan penambahan kokoa 4% yaitu sebesar 7,28±0,01 dan 

terendah oleh susu kedelai dengan metode spray drying yaitu sebesar 6,77±0,01. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antar perlakuan debittering. 

 

3.3. Analisa Sensori 

 

Sensori dilakukan pada 30 panelis tidak terlatih yang merupakan Mahasiswa Universitas 

Katholik Soegijapranata. Hasil dari analisa sensori dapat dilihat dari Tabel 3. 

 

Tabel 3 Analisa Sensori pada Produk Susu Kedelai Debittered 

 

Perlakuan 
Atribut 

Warna Aroma Tekstur Rasa Overall 

Kontrol 3,63±1,30c 3,67±1,21c 3,37±1,47c 3,53±1,43b 3,67±1,42b 

Kokoa 2% 3,37±1,22c 3,57±1,14c 3,83±0,95c 3,80±1,00b 4,07±0,64b 

Kokoa 4% 3,67±1,32c 3,93±1,14c 4,03±1,00c 3,60±1,10b 3,97±0,85b 

Spray Dried 60:40 2,43±1,16b 1,98±0,96b 1,78±0,77b 2,05±0,99a 1,75±0,65a 

Spray Dried 80:20 1,40±1,01a 1,50±0,86a 2,15±0,96a 1,75±1,14a 1,45±0,67a 

Keterangan: 

 1 = sangat tidak suka; 2 = tidak suka; 3 = agak suka; 4 = suka; 5 = sangat suka. 

 Data yang disajikan merupakan mean ± standar deviasi. 

 Uji sensori dilakukan dengan uji rangking hedonik sebagai penerimaan produk dengan panelis sebanyak 

30 orang. 

 Nilai dengan superscript (huruf) yang berbeda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara 

perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) berdasarkan uji Kruskall Wallis dan dilanjutkan 

dengan uji Mann Whitney sebagai uji beda. 

 

Hasil pengujian sensori pada susu kedelai dengan lima atribut yang diamati meliputi 

warna, aroma, tekstur, rasa dan overall dapat dilihat pada Tabel 3. Pada kelima atribut 

yang diujikan untuk perlakuan kontrol, kokoa 2% dan kokoa 4% memiliki hasil yang 

tidak berbeda nyata. Sedangkan untuk perlakuan spray dried 60:40 berbeda nyata pada 

setiap atribut yang diujikan dibandingkan dengan formulasi kontrol, kokoa 2%, dan kokoa 

4%. Pada perlakuan spray dried, pada atribut warna, aroma dan tekstur berbeda nyata 

dengan perlakuan lainnya, sedangkan untuk atribut rasa dan overall berbeda nyata dengan 
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perlakuan kontrol dan masking akan tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan spray 

dried 80:20. 

 

 

 

 

 

     Gambar 4 Produk Analisa Sensori Susu Kedelai Debittered 

F0 = Susu Kedelai Hidrolisis Kontrol 

F1= Susu Kedelai Debittered Penambahan Kokoa 2%  

F2 = Susu Kedelai Debittered Penambahan Kokoa 4% 

F3 = Susu Kedelai Spray Dryed Perbandingan 60:40 

F4 = Susu Kedelai Spray Dryed Perbandingan 80:20 

F0 F1 F2 

F4 F5 
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Gambar 5 Radar Analisa Sensori Susu Kedelai Hidrolisis 

 

Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat lima aspek yang dianalisa yaitu warna, aroma, 

tekstur, rasa, dan overall dari lima sampel susu kedelai hidrolisis dengan perlakuan 

masking dan spray drying. Nilai berkisar dari satu (sangat tidak suka) hingga lima (sangat 

suka), semakin dekat titik dengan garis terluar maka semakin besar tingkat kesukaan 

panelis terhadap sampel yang diberikan. Susu hidrolisis dengan perlakuan kontrol, kokoa 

2% dan kokoa 4% lebih disukai dibandingkan dengan susu hidrolisis dengan perlakuan 

spray drying 60:40 maupun 80:20 dari segi warna, aroma, tekstur, rasa dan overall. Untuk 

susu hidrolisis hasil spray dry 60:40 memiliki tingkat kesukaan terhadap warna dan aroma 

yang lebih besar dibandingkan dengan susu spray dry 80:20 
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