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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kedelai (Glycine Max subsp. soja) merupakan salah satu jenis kacang-

kacangan yang memiliki kandungan gizi yang tinggi. Kedelai mengandung

protein 35%, bahkan pada varietas unggul kadar proteinnya dapat mencapai 40-

43% (Cahyadi, 2007). Menurut Liu (1997), protein dalam kedelai menjadikan

tanaman ini memiliki kualitas yang hampir mendekati mutu protein hewani.

Dewasa ini telah banyak dijumpai produk olahan kedelai, diantaranya tempe,

tahu, kembang tahu, susu kedelai, minyak kedelai, kecap, keju kedelai, yoghurt

kedelai, dan masih banyak lagi, namun permasalahan yang sering timbul dalam

produk olahan berbasis kedelai adalah bau langu yang mendominasi. Bau langu

dari kedelai dapat diatasi dengan proses seperti perendaman, pemanasan, dan

penambahan bahan alami (Rukmana dan Yuniarsih, 1996).

Puding merupakan salah satu makanan yang banyak disukai masyarakat dari

segala kalangan. Puding umumnya dibuat dari susu serta memiliki tekstur semi

padat (Lim dan Narsimhan, 2006). Kandungan puding susu yang mengandung

lemak dan laktosa tinggi membuat sebagian kalangan tidak mau mengkonsumsi

puding, terutama penderita lactose intolerance.

Menurut Cahyadi (2007), susu kedelai memiliki komposisi yang hampir sama

dengan susu sapi namun tidak mengandung laktosa sehingga dapat dikonsumsi

oleh penderita lactose intolerance. Penggunaan susu kedelai yang rendah lemak

dan tidak mengandung laktosa dapat digunakan sebagai substitusi susu sapi dalam
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pembuatan puding susu.

Kombinasi susu kedelai dengan beberapa jenis penambah rasa seperti jahe-

pandan, teh hijau, kayu manis, dan buah sirsak dalam pembuatan puding kedelai

diharapkan dapat menambah flavor sekaligus menutupi bau langu kedelai

sehingga diperoleh puding kedelai dengan penerimaan sensori yang baik.

Gelling agent digunakan dalam pembuatan puding untuk mengentalkan dan

menstabilkan tekstur produk. Beberapa jenis gelling agent yang biasa digunakan

pada puding meliputi kappa karagenan (Ares et al., 2008), iota karagenan

(Calahan dan Faris, 2008), konjac gum (Sinurat dan Bagus, 2006), gelatin

(Rahayu, 2006), serta GDL yang biasa digunakan pada pembuatan tahu sutera

(Trisna, 2011).

Umumnya koagulan tahu (GDL) digunakan untuk membuat puding tahu

namun dengan tekstur yang sangat lembut, sedangkan penggunaan gelling agent

seperti karagenan, konjac gum, dan gelatin akan memberikan tekstur yang

berbeda. Pengaruh jenis dan konsentrasi gelling agent terhadap karakteristik

puding dan penerimaan panelis terhadap puding kedelai dipelajari dalam

penelitian ini.

1.2 Perumusan masalah

Puding sebagai salah satu makanan penutup yang banyak disukai masyarakat

biasanya terbuat dari susu sapi yang mengandung laktosa dan lemak tinggi

sehingga tidak semua orang mau mengkonsumsi, khususnya penderita lactose

intolerance. Penggunaan susu kedelai yang rendah lemak dan tidak mengandung

laktosa dapat digunakan sebagai substitusi susu sapi dalam pembuatan puding

kedelai rendah kalori.
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Penelitian dilakukan untuk mengembangkan produk puding berbahan dasar

susu kedelai. Susu kedelai merupakan produk susu yang memiliki nilai gizi yang

tinggi namun memiliki bau langu yang tidak disukai oleh semua kalangan.

Penggunaan gelling agent yang berbeda pada konsentrasi dan rasio berbeda

tentunya akan menghasilkan karakteristik puding yang berbeda. Penelitian ini

membahas tentang pemilihan bahan terpilih untuk menutupi bau langu pada

puding kedelai serta pemilihan jenis gelling agent yang cocok agar mendapatkan

puding dengan karakteristik terbaik dan penerimaan sensori yang sesuai.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan penelitian ini untuk memanfaatkan susu kedelai dalam pembuatan

puding dengan tekstur dan penerimaan sensori terbaik.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain :

1. Menentukan bahan terbaik untuk menutupi langu pada puding kedelai.

2. Menentukan jenis, konsentrasi, serta rasio gelling agent terbaik yang

digunakan dalam pembuatan puding kedelai.

3. Mempelajari karakteristik fisika dan kimia dari produk puding kedelai.

 


