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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian dilakukan analisa karakteristik kimia dan sensori (penerimaan) pada 

produk susu kedelai hidrolisis. Analisa kimia dilakukan dengan pengujian terhadap 

derajat hidrolisis, pengujian pH, dan pengujian antioksidan. Sebelum melakukan 

perlakuan masking dan spray drying, dilakukan pendahuluan berupa penentuan derajat 

hidrolisis berdasarkan waktu hidrolisis yang dilakukan terhadap susu kedelai dengan 

penambahan enzim bromelain. Sampel yang diuji adalah susu kedelai hidrolisis yang 

sudah diberi perlakuan masking dengan menggunakan kokoa bubuk dan perlakuan spray 

drying. Penelitian ini juga menguji penerimaan produk susu kedelai hidrolisis debittered 

melalui analisis sensori uji organoleptik dengan metode uji rangking hedonik. Analisis 

sensori dilakukan dengan menguji lima atribut yaitu rasa, aroma, warna, tekstur dan 

overall.  

 

4.1.  Hidrolisis dan Analisa Pendahuluan 

 

Hidrolisis enzimatik merupakan proses ketika enzim protease secara aktif memecah 

protein kemudian menghasilkan asam amino dan peptida protein yang memiliki ukuran 

lebih kecil (Murray & Baker, 1952). Proses hidrolisis secara enzimatik dipilih karena 

cocok untuk menjaga nilai nutrisi dari susu kedelai, dibandingkan dengan menggunakan 

metode hidrolisis secara asam dan alkali karena dapat menyebabkan destruksi asam 

amino seperti triptofan (Pollack & Halpern, 1951). Penelitian ini dimulai dengan 

melakukan pengujian pendahuluan untuk menentukan waktu hidrolisis susu kedelai yang 

cocok untuk digunakan untuk metode masking dan spray drying.  

 

Berdasarkan Tabel 1, pengukuran DH pada jam ke-0 hingga jam ke-2 terdapat 

peningkatan laju hidrolisis secara signifikan, kemudian berangsur-angsur konstan pada 

jam ke-3 dan jam ke-4. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas enzim untuk memecah 

protein masih optimal dikarenakan jumlah substrat masih banyak, suhu yang optimal, dan 

pH optimal. Akan tetapi setelah jam ke-2, laju hidrolisis menurun hingga konstan karena 

jumlah substrat menurun, yang menunjukkan bahwa aktivitas enzim untuk memotong 
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ikatan peptida pada substrat menurun (Kumar, et al., 2016). Dikarenakan nilai DH 

konstan dimulai sejak jam ke-3, maka susu kedelai hidrolisis selama 3 jam dipilih 

berdasarkan proses hidrolisis yang paling optimal. 

 

Berdasarkan uji pendahuluan didapatkan hasil aktivitas antioksidan terendah pada jam 

ke-0, dan berangsur konstan pada jam ke-2. Sejak jam ke-3 antioksidan tidak meningkat 

secara signifikan, dan berdasarkan dengan derajat hidrolisis yang juga mulai konstan pada 

jam ke-3, maka dapat ditentukan bahwa proses hidrolisis menghasilkan susu kedelai 

hidrolisis paling optimal pada jam ke-3. 

 

Hasil pH juga digunakan sebagai dasar penentuan mutu produk susu kedelai yang baik. 

Berdasarkan standar mutu SNI 01-3830-1995 tentang Susu Kedelai, pH dari susu kedelai 

sekitar 6,5-7,0 (SNI, 1995). Pada nilai pH didapatkan hasil direntang pH pada setiap jam 

perlakuan hidrolisis pada susu kedelai sehingga setiap perlakuan dapat digunakan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

4.2. Derajat Hidrolisis dari Susu Kedelai Hidrolisis Debittered 

 

Pada penelitian ini dilakukan proses debittering dengan metode masking dan spray drying 

pada susu kedelai hidrolisis jam ke-3. Produk susu kedelai hidrolisis debittered dengan 

metode masking memiliki hasil DH yang tinggi baik pada penambahan 2% maupun 4% 

dibandingkan dengan susu kontrol. Peningkatan DH ini disebabkan karena terdapat 

protein dari kokoa bubuk yang ikut terlarut dalam larutan TCA 10% sehingga perhitungan 

DH meningkat secara signifikan; sebagai acuan kadar protein pada tiap 100 g kokoa 

bubuk adalah sebesar 20 g (USDA, 2019a).  Pada produk susu hidrolisis debittered dengan 

metode spray drying terdapat peningkatan DH dibandingkan susu kedelai kontrol, hal ini 

disebabkan oleh penambahan soy protein isolate (SPI) sebagai carrier saat proses spray 

drying sehingga meningkatkan protein terlarut pada produk akhir. SPI menurut USDA 

(2019b) memiliki kandungan 88 g protein tiap 100 g bubuk SPI. 
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Peningkatan DH pada proses hidrolisis berhubungan dengan meningkatnya rasa pahit 

pada susu kedelai hidrolisis dikarenakan dengan meningkatnya DH, protein yang 

terhidrolisis menjadi semakin meningkat dan protein hidrofobik semakin terekspos dari 

gugus rantai samping asam aminonya sehingga rasa pahit semakin terasa (Salwanee, et 

al., 2013). Pada perlakuan masking dan spray drying, peningkatan DH merupakan hasil 

dari penambahan kokoa bubuk dan SPI yang menyebabkan kandungan protein terlarut 

meningkat sehingga teranalisa ketika mengukur derajat hidrolisis. Hasil derajat hidrolisis 

yang didapatkan menghasilkan derajat hidrolisis terbaik didapatkan oleh metode masking 

dengan penambahan kokoa bubuk sebesar 4%. 

 

4.3. Aktivitas Antioksidan dari Susu Kedelai Hidrolisis Debittered 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan secara signifikan pada 

produk susu kedelai hidrolisis debittered dengan perlakuan masking baik pada 

penambahan kokoa 2% maupun 4%. Sedangkan pada perlakuan spray drying dihasilkan 

produk dengan aktivitas antioksidan yang rendah dibandingkan dengan susu kontrol 

maupun perlakuan masking. Tingkat aktivitas antioksidan bergantung dengan jumlah 

peptida yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dalam sampel produk saat diuji.  

 

Pada perlakuan masking, terdapat penambahan kokoa bubuk yang memiliki kadar 

antioksidan sekitar 50 mg total polifenol per g kokoa bubuk (Katz, et al., 2011). 

Penambahan kokoa bubuk yang memiliki kadar polifenol tinggi menyebabkan 

peningkatan kandungan antioksidan dalam produk dan meningkatkan nutrisi pada 

produk. Pada produk susu kedelai hidrolisis debittered metode spray drying dengan 

perbandingan 60:40 memiliki aktivitas yang lebih besar dibandingkan perlakuan 80:20. 

Berdasarkan teori Yanuwar, et al. (2007), semakin besar perbandingan bahan inti 

terhadap bahan penyalut (carrier) maka semakin besar luas permukaan yang harus 

dilapisi oleh penyalut, apabila bahan penyalut yang digunakan terlalu sedikit maka akan 

menurunkan kemampuan bahan penyalut untuk melapisi bahan inti termasuk kandungan 

antioksidan yang terdapat dalam bahan inti. Teori tersebut sesuai dengan hasil dari 

metode spray drying dengan perbandingan 60:40 dimana hasil aktivitas antioksidan lebih 
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tinggi dibandingkan dengan metode perbandingan 80:20, sehingga pada produk spray 

dryed dengan perbandingan 60:40 memiliki keunggulan dalam aktivitas antioksidan. Dari 

nilai aktivitas antioksidan, produk dengan metode masking dengan penambahan kokoa 

sebesar 2 % dan 4% memiliki nilai yang lebih tinggi daripada metode spray drying, dan 

metode terbaik dengan kadar antioksidan tertinggi adalah produk dengan penambahan 

bubuk kokoa sebesar 4%. 

 

4.4. pH dari Susu Kedelai Hidrolisis Debittered 

 

Pengukuran pH didasarkan pada derajat keasaman atau kebasaan dari suatu sampel, yang 

diukur menggunakan pH-meter (Kohlmann, 2003). Susu kedelai hidrolisis debittered 

dengan perlakuan masking memiliki nilai pH yang berbeda secara signifikan dengan susu 

kontrol baik pada penambahan 2% maupun 4%. Kokoa bubuk pada sifat alaminya 

memiliki pH yang asam diantara rentang 5-5,6, akan tetapi karena proses alkalisasi maka 

kokoa bubuk mengalami peningkatan pH hingga rentang 7-8 (Kostic, 1997); sehingga 

dengan penambahan kokoa bubuk pada produk susu kedelai, terjadi peningkatan pH 

menjadi 7,27±0,02 untuk penambahan kokoa bubuk sebesar 2% dan 7,28±0,01 pada 

penambahan kokoa bubuk sebesar 4%. Sedangkan pada produk susu kedelai hidrolisis 

debittered dengan metode spray drying memiliki pH yang tidak berbeda signifikan pada 

penambahan carrier dengan perbandingan 60:40, dan berbeda secara signifikan pada 

penambahan carrier dengan perbandingan 80:20. Dari nilai pH menurut SNI (1995) 

tentang Susu Kedelai, seharusnya pH dari susu kedelai berkisar pada 6,5-7,0 sehingga 

susu kedelai dengan perlakuan metode masking tidak sesuai dengan mutu karena 

memiliki pH diatas 7, dan menjadikan susu dengan metode spray drying lebih baik dalam 

segi pH baik pada perbandingan 60:40 maupun 80:20. 
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4.5.  Analisa Sensori dari Susu Kedelai Hidrolisis Debittered 

 

Berdasarkan analisa sensori yang dilakukan kepada 30 panelis tidak terlatih yang 

merupakan mahasiswa Universitas Katholik Soegijapranata Fakultas Teknologi Pertanian 

angkatan 2015-2018 dengan lima atribut yaitu warna, rasa, aroma, tekstur dan overall. 

Susu kedelai debittered  yang di analisa sensori terdiri dari susu kedelai kontrol tanpa 

perlakuan, susu kedelai debittered perlakuan masking 2%, susu kedelai debittered 

perlakuan masking 4%, susu kedelai debittered perlakuan spray drying 60:40, dan susu 

kedelai debittered perlakuan spray drying 80:20. Dari hasil analisis, dihasilkan nilai 

sensori tertinggi oleh produk susu kedelai dengan penambahan kokoa bubuk sebesar 4% 

pada atribut warna, aroma dan tekstur; sedangkan pada atribut rasa dan overall didapatkan 

oleh susu kedelai dengan penambahan kokoa bubuk sebesar 2%. 

 

 Flavor kokoa tersusun dari sekitar 86 senyawa volatil on-odor yang dapat meningkatkan 

penerimaan produk pada panelis, dan senyawa off-odor yang memiliki rasa pahit sehingga 

menyamarkan rasa pahit pada susu kedelai (Aprotosoaie, et al., 2016).  Hasil sensori 

menunjukkan bahwa susu kedelai dengan penambahan bubuk kokoa meningkatkan 

penerimaan konsumen apabila dibandingkan dengan produk kontrol dan spray dryed 

karena rasa pahit dari susu kedelai hidrolisis tersamarkan dengan rasa pahit dari kokoa 

bubuk yang ditambahkan sehingga baik untuk metode debittering. 

 

Hasil sensori produk spray dryed menunjukkan bahwa susu kedelai debittered metode 

spray dried kurang diterima dibandingkan dengan produk susu kedelai debittered dengan 

metode masking dan susu kedelai hidrolisis kontrol yang dapat disebabkan karena belum 

optimalnya proses spray drying. Terdapat flavor yang tidak diinginkan yang muncul pada 

susu kedelai spray dried karena penambahan soy protein isolate (SPI) dan gelatin sebagai 

carrier untuk proses spray drying (Gharsallaoui, et al., 2007). Produk yang telah 

dilarutkan menghasilkan susu yang berwarna putih kekuningan, rasa yang dihasilkan juga 

berbeda jauh dengan rasa susu kedelai normal yang justru  menurunkan penerimaan 

konsumen sehingga debittering menggunakan metode spray drying tidak cocok untuk 

digunakan untuk meningkatkan penerimaan konsumen.


