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1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber protein, salah 

satunya berasal dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan memiliki kandungan 

protein berkisar antara 20% sampai dengan 30%. Hal tersebut menyebabkan 

kacang-kacangan banyak digunakan sebagai bahan dalam pembuatan konsentrat 

dan isolat protein. Konsentrat dan isolat protein merupakan protein-protein hasil 

ekstraksi dari bahan pangan dengan menggunakan metode ekstraksi protein 

tertentu sehingga dihasilkan produk dengan konsentrasi protein yang tinggi. 

Protein-protein tersebut banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri 

pangan karena memiliki sifat-sifat fungsional tertentu yang mampu meningkatkan 

mutu produk pangan (Hudson, 1994). Beberapa contoh produk pangan yang 

menggunakan konsentrat ataupun isolat protein adalah produk minuman, daging, 

sosis, roti, sup, dan pasta. 

Dari segi protein maka kedelai memiliki mutu yang paling baik dan gizi 

yang dimiliki hampir setara dengan protein daging. Hal tersebut menyebabkan 

kedelai banyak dimanfaatkan dalam pembuatan konsentrat dan isolat protein 

(Saputri dan Arum, 2009). Jenis kedelai yang umumnya banyak ditemukan di 

Indonesia adalah kedelai kuning dan kedelai hitam. Kedelai kuning telah banyak 

digunakan dalam pembuatan konsentrat dan isolat protein sedangkan kedelai 

hitam sampai saat ini hanya banyak digunakan dalam pembuatan produk makanan 



sehat dan digunakan dalam pembuatan kecap. Kedelai kuning mengandung sekitar 

35% protein sedangkan  kedelai hitam sekitar 33,3% (Purwanti, 2004). 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk proses ekstraksi protein 

adalah dengan menggunakan metode alkali. Prinsip dari metode tersebut adalah 

melarutkan protein terlebih dahulu di dalam suasana basa kemudian dilanjutkan 

dengan proses presipitasi dengan menggunakan asam pada titik isoelektrik. 

Umumnya, titik isoelektrik dari protein nabati berkisar antara pH 4 – 5. Kedelai 

dan jenis kacang-kacangan lainnya memiliki pH 4,5. Senyawa yang dapat 

digunakan di dalam melarutkan protein adalah NaOH dan KOH sedangkan 

senyawa yang digunakan dalam proses presipitasi adalah HCl (Zhang et al., 

2009).  

Kandungan protein yang cukup tinggi dari kedelai kuning dan hitam 

diharapkan dapat bermanfaat dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun 

protein yang terkandung di dalam kedua jenis kedelai tersebut akan diekstraksi 

dengan mengggunakan metode alkali sehingga didapatkan konsentrat atau isolat 

protein. Konsentrat atau isolat protein tersebut selanjutnya akan digunakan dalam 

proses pengujian lebih lanjut sehingga dapat diketahui sifat fungsional dari 

masing-masing protein dari sumber yang berbeda tersebut.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kedelai kuning dan  kedelai hitam merupakan dua jenis  kedelai  yang 

banyak ditemukan di Indonesia. Kedelai kuning dan kedelai hitam memiliki 

kandungan protein yang relatif sama, yaitu sekitar 35%. Kedelai kuning telah 

banyak digunakan dalam pembuatan konsentrat maupun isolat protein sedangkan  



kedelai hitam masih jarang ditemukan dalam pembuatan konsentrat maupun isolat 

protein karena umumnya digunakan dalam produk makanan sehat dan industri 

kecap. Adanya kandungan protein yang cukup tinggi dari kedua jenis kedelai 

tersebut sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai sampel dalam 

pembuatan konsentrat ataupun isolat protein untuk selanjutnya dapat digunakan 

untuk mengetahui sifat fungsional masing-masing protein tersebut.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah melakukan proses ekstraksi 

terhadap protein kedelai kuning dan kedelai hitam serta melakukan karakterisasi 

terhadap protein yang dihasilkan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1) Menentukan persentase masing-masing protein dari kedelai kuning dan kedelai 

hitam yang dihasilkan dari proses ekstraksi, serta 

2) Menentukan sifat fungsional masing-masing protein kedelai kuning dan  

kedelai hitam yang dihasilkan dari proses ekstraksi protein.  

 


