
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pengembangan produk pangan berbasis sari kacang sudah banyak

dilakukan lebih dari 50 tahun (Isanga dan Zhang, 2009). Sari kacang mengandung

protein, mineral, dan asam lemak esensial seperti asam linoleat dan oleat. Selain

itu, kacang merupakan sumber nutrisi dengan kandungan lemak yang tinggi.

Mengganti setengah konsumsi lemak sehari-hari dengan kacang dapat

menurunkan tingkat kolesterol. Salah satu kacang yang dapat menurunkan

kolesterol adalah kacang kedelai.

Kacang kedelai (Glysine max) memiliki warna kulit yang berbeda-beda,

yang disebabkan oleh adanya pigmen, seperti anthocyanin, klorofil, dan

kombinasi pigmen lainnya. Kacang kedelai hitam merupakan salah satu jenis

kacang kedelai yang dimanfaatkan sebagai bahan baku kecap. Kacang kedelai

hitam memiliki keunggulan dibandingkan dengan kacang kedelai kuning karena

kandungan gizi yang tinggi, terutama protein dan karbohidrat (Preedy et al.,

2011). Kacang kedelai hitam dapat diproses menjadi sari kacang kedelai hitam

yang bermanfaat untuk kesehatan dan pengobatan. Pengaruh kesehatan yang

diperoleh dengan mengkonsumsi sari kacang kedelai hitam adalah terjadi

penghambatan oksidasi LDL dan mengurangi kerusakan DNA (Lee dan Cho,

2012). Sari kacang kedelai hitam memiliki komponen isoflavon yang berperan

penting dalam mencegah penyakit kanker dan cardiovascular. Selain itu, sari

 



kacang kedelai merupakan sumber protein yang baik dan rendah lemak bila

dibandingkan dengan susu sapi (Wilson dan Temple, 2004).

Teh hijau merupakan teh yang diproses tanpa adanya fermentasi serta

mengandung komponen katekin yang dapat mencegah kolesterol, penyakit

jantung, dan kanker. Penambahan teh hijau pada pembuatan minuman hasil

fermentasi berbasis susu disarankan karena dapat memberikan keuntungan yang

luas dari segi komponen nutrisi (Jaziri et al., 2009).

Pembuatan minuman fermentasi berbasis susu memerlukan bakteri asam

laktat sebagai kultur starter, contohnya seperti Lactobacillus plantarum,

Lactobacillus acidophilus, dan Streptococcus thermophilus. Ketiga bakteri ini

memiliki karakteristik masing-masing yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan

minuman fermentasi. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu bakteri yang

dapat tumbuh pada bahan makanan yang mengandung fenolik, sedangkan

Lactobacillus acidophilus cenderung sensitif pada komponen fenolik, tetapi dapat

tumbuh dengan baik pada substrat kacang kedelai (Rodriguez et al., 2009).

Pada penelitian ini digunakan substrat sari kacang kedelai hitam yang

ditambahkan teh hijau untuk menghasilkan minuman fermentasi. Kacang kedelai

memiliki aroma langu yang dapat dihilangkan dengan fermentasi, seperti

komponen heksanal (Shinha et al., 2011). Kacang kedelai juga merupakan

substrat yang baik bagi bakteri asam laktat (Champagne et al., 2009).

Penambahan teh hijau dapat memberikan komponen nutrisi dan aroma yang lebih

baik pada akhir proses fermentasi. Namun, dalam penelitian ini perlu diperhatikan

jenis karbohidrat yang terdapat pada sari kacang kedelai yang berbeda dengan

susu sapi. Sari kacang kedelai mengandung karbohidrat dalam bentuk

 



oligosakarida sehingga substrat yang difermentasi oleh bakteri asam laktat sangat

terbatas. Oleh sebab itu, perlu ditambahkan karbohidrat lain yang seperti laktosa

dan sukrosa. Pada penelitian ini digunakan susu skim sebagai sumber laktosa.

1.2 Perumusan masalah

Pemanfaatan sari kacang kedelai hitam dan teh hijau dalam pembuatan

minuman fermentasi belum banyak dilakukan. Pemanfaatan keduanya ini hanya

sebatas pada produk terpisah. Kacang kedelai hitam dapat dimanfaatkan dalam

pembuatan beberapa produk, seperti tempe, miso, dan kecap. Teh hijau dalam

pemanfaatannya, digunakan sebagai produk minuman dan campuran pada produk

confectionary.

Konsentrasi susu skim dan rasio starter merupakan faktor yang

berpengaruh penting untuk membuat minuman fermentasi. Susu skim merupakan

sumber nutrisi yang dibutuhkan bakteri asam laktat untuk pertumbuhannya. Selain

itu, kondisi aerasi juga berpengaruh pada karakteristik minuman fermentasi yang

dihasilkan. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukannya penelitian tentang

fermentasi sari kacang kedelai hitam dengan teh hijau sehingga menghasilkan

karakteristik minuman fermentasi sari kacang kedelai hitam dengan teh hijau yang

diinginkan.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menghasilkan minuman

fungsional dari fermentasi sari kacang kedelai hitam dengan teh hijau.

 



1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan konsentrasi susu skim dan rasio kultur (Streptococcus

thermophilus, Lactobacillus acidophilus, dan Lactobacillus plantarum) yang

akan digunakan dalam pembuatan minuman fermentasi sari kacang kedelai

hitam dengan teh hijau.

2. Menentukan kondisi fermentasi yang akan digunakan dalam pembuatan

minuman fermentasi sari kacang kedelai hitam dengan teh hijau.

3. Menganalisis minuman sari kacang kedelai hitam dengan teh hijau hasil

fermentasi secara mikrobiologis (BAL, TPC, dan koliform), total padatan

terlarut, pH, TAT, dan organoleptik (rasa dan aroma).

4. Menganalisis minuman sari kacang kedelai hitam dengan teh hijau hasil

fermentasi terbaik dengan analisis GC-MS dan analisis proksimat.

 


