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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Susu merupakan bahan pangan yang berperan penting bagi tumbuh kembang manusia. 

Pada dasarnya susu dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu susu hewani dan susu nabati. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak mengkonsumsi susu hewani (susu 

sapi) dibandingan susu nabati.  Kementrian Pertanian menyatakan bahwa konsumsi susu 

sapi masyarakat Indonesia pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan rata-rata 5% 

pertahun sehingga kebutuhan susu sapi pada tahun 2019 mencapai 1,10 juta ton dan 2020 

mencapai 1,14 juta ton. (Agustina, 2016). Pada tahun 2019 produksi susu nasional hanya 

mencapai 909,64 ribu ton (BPS, 2018c). Hal ini menunjukan bahwa produksi susu sapi 

dalam negeri baru dapat memenuhi sekitar 21% dari konsumsi nasional, sedangkan 79% 

masih impor. Susu alternatif yang berasal dari bahan-bahan lokal dapat menjadi salah satu 

solusi dalam memenuhi kebutuhan susu sapi di Indonesia. Nutrisi yang terkandung di 

dalam susu sapi lebih lengkap dibandingkan susu nabati namun bukan berarti nutrisi 

dalam susu nabati tidak mampu memenuhi gizi masyarakat. Berdasarkan berbagai macam 

jenis susu nabati yang telah diteliti, susu nabati yang kandungan proteinnya hampir setara 

dengan susu sapi adalah susu kedelai (Bridges, 2018). Bahkan diketahui bahwa 

kandungan kalsium dalam susu kedelai (299 mg) lebih tinggi dibandingkan susu sapi (293 

mg). Selain itu susu nabati dapat dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami 

intoleransi laktosa, alergi susu sapi, maupun seseorang yang vegan. Pada tahun 2017 

prevalensi alergi protein susu sapi pada anak-anak Indonesia ditahun pertama kehidupan 

mencapai sekitar 2-7,5% (IDAI, 2014). Di Asia alergi protein susu sapi merupakan 

penyebab kedua terbanyak setelah alergi telur (Susilawati, 2017).  

 

Susu nabati pada dasarnya adalah suspensi bahan tanaman yang dilarutkan, dihancurkan 

dan diekstrak didalam air. Homogenisasi dan pemanasan diaplikasikan untuk 

meningkatkan suspensi dan stabilitas produk, karena secara visualnya menyerupai susu 

sapi seringkali minuman dari bahan nabati ini juga disebut sebagai susu. Industri-industri 

minuman di dunia telah mengembangkan beberapa jenis susu nabati diantaranya oat milk 

& rice milk (cereal based), Soy milk & Pea milk (legume based), potato milk (vegetable 
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based), flax milk & hemp milk (seed based) serta almond milk, coconut milk & cashew 

milk (nut based) (Bridges, 2018). Susu nabati yang pada umumnya paling disukai 

masyarakat Indonesia adalah susu kedelai (soy milk). Varietas kedelai di Indonesia sangat 

banyak dan beragam, salah satu jenis varietas yang pada umumnya digunakan sebagai 

bahan baku kedelai adalah varietas Grobogan. Kedelai varietas Grobogan memiliki 

karakteristik biji berwarna kuning, berprotein tinggi serta memiliki intensitas langu yang 

rendah sehingga sangatlah sesuai untuk diolah sebagai produk susu  (Yulifianti dan 

Ginting, 2012). 

 

Susu nabati berbasis kentang merupakan pengembangan baru susu nabati. Susu ini 

diproduksi secara komersial di Kanada. Kandungan nutrisi tertinggi dalam susu nabati ini 

adalah karbohidrat dan antioksidan (Aisyah et al, 2015). Kandungan nutrisi terendah 

adalah protein dan lemak (USDA, 2019). Susu nabati berbasis kentang dapat menjadi 

solusi diversifikasi pangan di Indonesia. Mengingat pada tahun 2018 Indonesia telah 

mampu melakukan swasembada kentang konsumsi varietas granola (Ismael, 2018). Susu 

nabati berbasis kentang rendah akan kadar nutrisi tertentu sehingga diperlukan adanya 

bahan tambahan lain seperti kacang kedelai untuk melengkapi kandungan nutrisinya. 

Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai nutrisi susu nabati 

berbasis kentang dengan penambahan kedelai lokal berdasarkan karakteristik kimia (uji 

kadar air, mineral, lemak, protein, karbohidrat, serat kasar, antioksidan, kalsium) dan 

sensori (warna, rasa, aroma, tekstur dan overall).   

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

 

1.2.1. Kentang (Solanum tuberosum L) 

 

Kentang  merupakan salah satu bahan pangan pokok di dunia selain gandum, jagung dan 

beras. Negara China adalah negara penghasil kentang terbesar di dunia dengan total 

produksi 99.147.000 ton pada tahun 2017 (FAO, 2008). Jika dibandingkan dengan negara 

lain, produksi kentang di Indonesia masih terbilang rendah yakni sekitar 1.284.760 pada 

tahun 2018 (BPS, 2018). Total produksi ini telah mampu memenuhi kebutuhan nasional 

yang berkisar 1 juta ton pertahun. Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa tahun 2018 
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Indonesia telah melakukan swasembada kentang konsumsi (varietas Granola) dan mampu 

mengurangi jumlah impor kentang industri (varietas Atlantik) dari 51.849 ton (2017) 

menjadi 29.649 ton (2018) (Ismail, 2018). Tingginya produktivitas kentang di Indonesia 

tidak diikuti dengan meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap kentang. Menurut 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tingkat konsumsi kentang di Indonesia 

pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 0.05 kg/kapita/minggu menjadi 0.04 

kg/kapita/minggu pada tahun 2017. Pola konsumsi masyarakat terhadap kentang telah 

terjadi perubahan, konsumsi kentang global telah mengalami pergeseran dari konsumsi 

kentang segar ke produk olahan kentang. Produk kentang olahan yang paling banyak 

dijumpai adalah french fries, potato chips, yang memiliki konsumsi sekitar 7 juta  metrik 

ton per tahun. Perusahaan makanan yang menghasilkan produk berbahan dasar kentang 

sebagian besar menggunakan kentang jenis Atlantis dikarenakan kentang ini memiliki 

kadar air yang tinggi (+75%) yang cocok digunakan sebagai kentang olahan (Kusmana 

dan Basuki, 2004). Selain varietas Atlantis, varietas unggul kentang yang juga banyak 

dikonsumsi masyarakat Indonesia adalah varietas Granola. Kentang varietas granola 

memiliki daging umbi yang berwarna kuning, bentuk umbi yang bulat serta mata umbi 

yang dangkal (Hidayat, 2014). Kentang varietas granola tidak digunakan industri karena 

mengandung gula reduksi yang tinggi dan persentase berat kering yang rendah (16-17%) 

namun kentang ini lebih disukai petani karena umur panen yang pendek, mudah 

beradaptasi, hasil panen yang cukup tinggi, bentuk umbi yang bagus serta tahan dari 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri (Purwito dan Wattimena, 2008).  

 

Kentang segar sebanyak 100 gram memiliki kandungan air sebesar 79,29% , karbohidrat 

17,49%, protein 2%, total abu 0.89%, serat kasar 2,1%, dan lemak 0,09% (Tabel 1). 

Karbohidrat adalah makronutrient utama dalam kentang, kandungan proteinnya sama 

dengan sereal bahkan lebih tinggi dibandingkan umbi-umbian yang lain. Lemak yang 

terkadung di dalam kentang sangat rendah, kandungan mikronutrient yang banyak 

terkandung adalah vitamin (vit. C, B1, B3, B6) dan mineral (potasium, phosphorus, 

magnesium, folate, panthothenic acid dan riboflavin (FAO, 2008). Berdasarkan penelitian 

Bembem & Sadana (2014) diketahui bahwa kandungan asam askorbat dalam kentang 

sebesar 17,91%, flavonoid 16,56%, carotenoids 0,18% dan berbagai macam zat phenolic 

23,75%. Vitamin C dalam kentang berperan sebagai antioksidan prebiotik, produsen 
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kolagen, membantu penyerapan zat besi serta mampu memperkuat sistem imun. Kentang 

juga mengandung pati resisten alami yang insoluble sehingga dapat terfermentasi di 

dalam usus besar sebagai serat prebiotik (Gropper & Smith, 2013). Pati resisten berperan 

dalam memperlancar saluran pencernaan, membantu proses fermentasi dan produksi 

asam lemak rantai pendek esensial (Drewnowski & Rehm, 2013). Salah satu zat fitokimia 

yang terkandung dalam kentang adalah xanthophylls (lutein dan zeaxanthin) yang 

terdapat dalam daging kentang yang juga berperan sebagai sumber antioksidan (Brown, 

2005). 

 

Proses pengolahan seperti boiled, steamed, pressure cooked, microwaved, maupun 

sauteed akan mempengaruhi kandungan nutrisi yang terkandung dalam kentang. 

Berdasarkan penelitian Bembem & Sadana (2014) kentang yang dikukus mengandung 

kadar air sebesar 78,56%, karbohidrat 18,50%, protein kasar 1,62%, total abu 0,78%, 

serat kasar 0,42 %, dan lemak 0,11. Pengukusan (steam) menjadi salah satu cara terbaik 

untuk menekan hilangnya nutrisi dalam kentang dan lebih mampu mempertahankan sifat 

antioksidan yang terkandung dibandingkan proses perebusan. Kandungan nutrisi dalam 

kentang menunjukan bahwa kentang merupakan bahan pangan bergizi yang mengandung 

hampir seluruh unsur makanan esensial. 

 

Tabel 1. Kandungan Gizi Kentang Varietas Granola per 100 g 

 

Komponen Gizi (g) Jumlah 

Air 79,29 

Abu 0,89 

Protein 2,00 

Lemak 0,09 

Karbohidrat 17,49 

Gula 0,82 

Pati 15,29 

Kalsium 0,01 

Serat 2,1 

Vitamin C 0,019 

Magnesium 0,023 

Phosphorus 0,057 

Potassium 0,457 

  Sumber: (USDA, 2019) 
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1.2.2. Kedelai (Glycine max L) 

 

Kedelai merupakan salah satu komoditas penghasil protein nabati yang sangat populer di 

Indonesia. Sebagian besar kedelai di Indonesia dikonsumsi dalam bentuk olahan pangan 

seperti tempe, tahu, kecap, tauco, susu. Begitu besar peran kedelai dalam hal penyediaan 

bahan pangan bernutrisi bagi manusia seringkali kedelai dijuluki sebagai gold from the 

soil/ worlds miracle mengingat kualitas asam amino proteinnya yang tinggi, seimbang 

dan lengkap. Impor kacang kedelai di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017 terus 

mengalami peningkatan mulai dari 1,8 juta ton menjadi 2,7 juta ton, namun pada tahun 

2018 terjadi penurunan impor yang drastis menjadi 1,2 juta ton dikarenakan produksinya 

yang semakin mengalami peningkatan sekitar 982,598 ton (BPS, 2018). Tingginya 

kebutuhan masyarakat akan kedelai menyebabkan produksinya tetap belum mampu 

memenuhi konsumsi nasional yang jumlahnya sebesar 3,05 juta ton. Namun hingga saat 

ini Indonesia masih terus mengusahakan terjadinya swasembada kedelai. Sampai dengan 

tahun 2016, pemerintah Indonesia telah memiliki 83 varietas unggul kedelai, setiap 

varietas memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda. Salah satu kedelai unggul 

nasional yang dimiliki Indonesia adalah varietas Grobogan.  

 

Kedelai varietas Grobogan memiliki potensi produktivitas sebesar 3,5 ton/Ha,  rata-rata 

produksi mencapai 2,6 ton/Ha, daya adaptasi yang cukup besar sehingga mudah tersebar 

di daerah penanaman kedelai khususnya pada awal musim hujan atau di daerah dengan 

fasilitasi yang memadai (Kementerian Pertanian, 2010). Berdasarkan penelitian dalam 

100 gram kedelai varietas Grobogan mengandung protein sebesar 38,27%, karbohidrat 

38,82%, lemak 19,65%, kadar air 11,68% (Astawan et al,  2013). Kedelai varietas ini 

sangatlah sesuai untuk diolah sebagai produk susu karena berprotein tinggi, berbiji kuning 

dan memiliki intensitas langu yang rendah (Yulifianti dan Ginting, 2012). Setiap varietas 

kedelai memiliki kandungan nutrisi yang berbeda-beda, perbedaan ini dipengaruhi oleh 

banyak faktor seperti faktor lingkungan (iklim, kondisi tanah, pemupukan, 

pemeliharaan).  

 

Biji kedelai mengandung senyawa antigizi dan senyawa penyebab off flavor. Senyawa 

antigizi seperti antitripsin, hemaglutinin, asam fitat dan oligosakarida yang terkandung 
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didalam biji dapat menyebabkan terjadinya flatulensi sedangkan senyawa penyebab off 

flavor seperti enzim lipoksigenase dalam biji kedelai dapat menimbulkan adanya citarasa 

dan aroma langu karena enzim ini teroksidasi pada saat biji mengalami proses 

penghancuran sehingga enzim ini menjadi terpapar oleh oksigen (Utomo dan Yulifianti, 

2014). Bau langu ini mampu di minimalkan dengan penambahan air mendidih pada saat 

proses penghancuran biji karena air mendidih mampu membuat enzim lipoksigenase 

menjadi tidak aktif (Koswara, 2009). Selain itu di dalam biji kedelai juga terkandung 

senyawa penyebab rasa pahit dan sepet yang berasal dari glikosida dan rasa berkapur yang 

disebabkan oleh isoflavon.  

 

Pada umumnya kacang-kacangan mengandung protein yang berpotensi sebagai sumber 

alergen, termasuk kacang kedelai. Berdasarkan penelitian Ogawa et al, (2000) diketahui 

terdapat 3 protein alergen utama (dari 16 protein alergen) dalam kacang kedelai 

diantaranya Gly m Bd 30K/ P34 dengan berat molekul 30-34 kDa, Gly m Bd 28K dengan 

berat molekul 26kDa, dan Gly m Bd 60K dengan berat molekul 63-67kDa  Secara spesifik 

juga telah diketahui berat molekul protein alergen dalam kacang kedelai varietas 

Grobogan yakni 110,0 kDa ; 98,3 kDa; 84,5 kDa; 67,4 kDa dan 60,2 kDa, namun sifat 

alergenitas dari protein ini dapat diminimalkan apabila dipanaskan dalam oven selama 30 

menit, hal ini diketahui dengan tidak terdeteksinya pita protein alergen pada hasil 

immunobloting (Palupi et al, 2015). Proses pemanasan menyebabkan terjadinya 

denaturasi protein yang dapat merusak epitop konformasi dari protein alergen sehingga 

dapat meminimalkan terjadinya ikatan dengan IgE, mengakibatkan terjadinya agregasi, 

penyusunan ulang ikatan disulfida, pembentukan ikatan baru maupun modifikasi 

konformasi lainnya yang dapat menyebabkan perubahan pada alergenisitas (Kindt and 

Goldsby, 2007; Mondoulet et al 2005). Proses pemanasan dapat meningkatkan daya cerna 

dan sifat fungsional protein, menginaktivasi zat antinutrisi berupa tripsin inhibitor serta 

memberikan flavor khas (Hocine & Boye, 2007). Proses pemanasan secara kering 

(pemanasan oven) lebih mampu mempertahankan nutrisi dalam biji kedelai dibandingkan 

proses pemanasan secara basah (perebusan, pengukusan). Hal ini dikarenakan komponen-

komponen yang bersifat larut dalam air seperti protein akan ikut hilang selama proses 

perebusan dan pengukusan (Palupi et al., 2015). Protein pangan yang bersifat alergen 

memiliki efek yang berbeda-beda antar satu individu dengan individu lain. Hal ini 
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tergantung pada seberapa banyak tubuh seseorang memproduksi IgE, semakin banyak 

tubuh memproduksi IgE maka seseorang akan semakin memiliki kecenderungan 

mengalami alergi (individu atopik).  

 

Menurut Consultant US Soybean Export Council konsumsi susu kedelai dalam negeri 

baru mencapai 0,43 liter/kapita/ tahun sangat jauh dibandingkan negara-negara lain 

seperti Thailand (12,2 liter/kapita/tahun), Singapura (11,6 liter/kapita/tahun), Taiwan 

(10,4 liter/kapita/tahun). Penjualan 75% susu kedelai di Indonesia masih berupa semi 

proses/ diproduksi oleh kalangan UMKM, 19% di produksi pabrik menjadi minuman siap 

minum dan 5% dalam bentuk susu bubuk (Kusuma, 2019). Kandungan nutrisi dalam biji 

kedelai varietas Grobogan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Gizi Kedelai Varietas Grobogan per 100 g 

 

Komponen Gizi (g) Jumlah 

Air 11,68 

Abu 5,27 

Protein 38,27 

Lemak 19,65 

Karbohidrat 38,82 

Serat 5,56 

Kalsium 0,2 

Fosfor 0,7 

Kalium 1,79 

Magnesium 0,2 

Seng 0,04 

Zat besi 0,01 

(Aparicio et al, 2008; Astawan et al., 2013) 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai nutrisi susu nabati berbasis kentang dengan 

penambahan kedelai lokal berdasarkan karakteristik kimia (kadar air, kadar abu, kadar 

lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, kadar serat kasar, kadar antioksidan, kadar 

kalsium) dan sensori (warna, rasa, aroma, tekstur dan overall).  
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