
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecambah kacang hijau merupakan sumber protein, karbohidrat, mineral,

dan vitamin yang baik dan tidak mahal (Peñas, et al., 2010). Perkecambahan biji-

bijian menyebabkan perubahan penting pada karakteristik biokimia, nutrisi, dan

sensori biji-bijian tersebut. Perkecambahan diketahui dapat meningkatkan nilai

nutrisi dari biji-bijian, yaitu meningkatkan jumlah asam amino esensial, daya

cerna protein, ketersediaan asam amino dan beberapa vitamin, seperti thiamin,

riboflavin, niacin, dan asam askorbat. Proses perkecambahan juga dapat

meningkatkan daya cerna dari pati karena adanya perubahan metabolik dan

struktural, pemecahan hidrolitik, dan peningkatan aktivitas amilolitik (Khatoon

dan Prakash, 2006). Kecambah kacang hijau segar memiliki nilai nutrisi yang

tinggi, tetapi umur simpannya pendek bila tidak dilakukan pengolahan lebih

lanjut. Oleh karena itu, pada penelitian ini kecambah kacang hijau akan diolah

menjadi minuman dengan penambahan asam jawa, sehingga dapat

memaksimalkan manfaat gizi yang diperoleh dengan umur simpan yang lebih

panjang.

Minuman dengan bahan dasar jus kecambah kacang hijau perlu diberikan

penambahan gula untuk meningkatkan rasa. Asam jawa ditambahkan sebagai

pemberi rasa dan aroma, sehingga dihasilkan karakteristik produk yang lebih baik.

Buah asam jawa mengandung asam tartarat dalam jumlah yang tinggi dan asam-

asam organik lainnya, seperti asam malat, asam oksalat, asam suksinat, asam

 



sitrat, asam askorbat, dan asam quinat. Kandungan asam yang tinggi pada buah

asam jawa akan memberikan kondisi pH yang rendah pada minuman kecambah

kacang hijau, sehingga dapat mencegah tumbuhnya mikroorganisme dan

memperpanjang umur simpan produk (El-Siddig, et al., 2006)

Pembuatan minuman kecambah kacang hijau dengan penambahan asam

jawa diharapkan dapat mempertahankan kualitas produk secara signifikan. Oleh

karena itu, perlu diketahui lebih lanjut tentang pengaruh perlakuan pemanasan

pada produk dan lama penyimpanan produk terhadap karakteristik minuman

kecambah kacang hijau.

1.2 Rumusan Masalah

Kecambah kacang hijau memiliki kandungan gizi yang tinggi, tetapi umur

simpannya pendek, sehingga perlu dilakukan pengolahan untuk memperpanjang

umur simpannya. Pada penelitian ini, kecambah kacang hijau akan diolah menjadi

produk minuman, sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih

panjang. Pembuatan minuman dengan bahan dasar jus kecambah kacang hijau

merupakan salah satu bentuk diversifikasi minuman berbasis sari buah atau sari

sayuran.

Minuman kecambah kacang hijau dibuat dengan tujuan memaksimalkan

manfaat gizi dari kecambah kacang hijau dan memperpanjang umur simpannya.

Perpanjangan umur simpan biasanya dilakukan dengan menambahkan bahan-

bahan lainnya, baik itu bahan alami maupun bahan kimia, yang dapat mencegah

dan meminimalkan pertumbuhan mikroorganisme. Pada penelitian ini, digunakan

asam jawa sebagai pengawet alami minuman kecambah kacang hijau. Asam jawa

 



banyak mengandung asam organik, khususnya asam tartarat, yang dapat

berkontribusi terhadap flavor dan juga mencegah pertumbuhan mikroba.

Pengujian pengaruh perlakuan pemanasan terhadap karakteristik minuman

kecambah kacang hijau dilakukan dengan menyimpan sampel produk pada suhu

ruang (24oC) dan suhu dingin (6oC).

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat minuman dari

campuran jus kecambah kacang hijau dan sari buah asam jawa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1) mengetahui pengaruh penggunaan jenis gula terhadap penerimaan konsumen

berdasarkan uji organoleptik;

2) mengetahui pengaruh konsentrasi sari buah asam jawa pada minuman

kecambah kacang hijau terhadap penerimaan konsumen berdasarkan uji

organoleptik;

3) mengetahui pengaruh perlakuan pemanasan dan lama penyimpanan terhadap

karakteristik minuman kecambah kacang hijau dan asam jawa pada suhu

penyimpanan yang berbeda.

 


