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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki berbagai sumber pangan yang kaya akan nutrisi, salah 

satunya yang paling sering dikonsumsi adalah kedelai. Kedelai merupakan salah 

satu sumber protein nabati yang memiliki popularitas cukup tinggi di Indonesia. 

Kedelai memiliki kandungan protein paling tinggi dibandingkan kacang-kacangan 

lainnya, sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Pada tahun 2015, tingkat 

konsumsi kacang kedelai mencapai 2,54 juta ton biji kering, yang terbagi menjadi 

2,3 juta ton biji kering yang langsung dikonsumsi penduduk, 39.000 ton benih, 

446.000 ton industri non-pangan, dan 49.000 ton sari kedelai (BPS, 2015). Selain 

menjadi sumber protein, kedelai juga mengandung lemak, vitamin, mineral, dan 

serat (Sundarsih dan Yulianti, 2009). Sari kedelai merupakan salah satu produk 

olahan kedelai yang dikenal masyarakat Indonesia di samping tempe dan tahu. Sari 

kedelai adalah cairan putih kekuningan yang diperoleh dari kacang kedelai tanpa 

melalui proses fermentasi. Kandungan nutrisi sari kedelai hampir setara dengan 

susu sapi terutama kandungan proteinnya, tetapi sari kedelai lebih aman 

dikonsumsi oleh penderita lactose intolerant karena tidak mengandung laktosa. 

Namun sari kedelai memiliki kekurangan yaitu adanya bau langu yang disebabkan 

oleh enzim lipoksigenase, sehingga sebagian orang kurang menyukai sari kedelai. 

Selain itu proses pemanasan pada suhu tinggi dapat merusak senyawa-senyawa 

fitokimia yang terdapat pada sari kedelai (Ginting et al., 2009). 
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Sidaguri merupakan salah satu tanaman herbal yang mudah ditemukan karena 

pada umumnya tumbuh liar di halaman berumput, ladang, tepi jalan, hutan, dan 

tempat yang terpapar sinar matahari. Pada penelitian ini, bagian dari tanaman 

sidaguri yang digunakan yaitu daunnya. Tanaman sidaguri mengandung 

antioksidan alami yang dapat melawan radikal bebas dalam tubuh. Daun sidaguri 

mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, asam amino, dan kalsium oksalat. 

Alkaloid yang terdapat pada tanaman sidaguri yaitu rhombiffolina. Jenis flavonoid 

yang terdapat pada tanaman sidaguri belum teridentifikasi. Namun komponen 

flavonoid dan alkaloid yang terdapat pada tanaman sidaguri terbukti dapat berperan 

sebagai antiinflamasi dan menghambat aktivitas enzim xanthine oxidase, yang 

menyebabkan peningkatan kadar asam urat tubuh (Simarmata et al., 2012; 

Simanjuntak, 2017; Tampubolon, 2018).  

Pemanis yang digunakan untuk memberikan rasa manis pada susu kacang 

kedelai yaitu gula stevia. Gula stevia berasal dari daun stevia yang merupakan 

pemanis alami, mampu memberikan rasa manis 200-300 kali daripada gula tebu. 

Kandungan glikosida yang terdapat pada daun stevia meliputi steviosida dan 

rebaudiosida A. Daun stevia dapat menjadi pengganti pemanis sintetis karena 

rendah kalori dan dapat memberikan rasa manis yang setara dengan pemanis 

sintetis namun tidak menimbulkan bahaya kesehatan bagi yang mengonsumsinya. 

Namun stevia memiliki kelemahan yaitu bila ditambahkan hingga konsentrasi 4% 

dapat menimbulkan aftertaste sepat. Sedangkan jika ditambahkan dengan 

konsentrasi 1% dan 2% kurang memberikan rasa manis yang diharapkan walaupun 

tidak menimbulkan aftertaste sepat (Aminah et al., 2008). 
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Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan kurang optimumnya penambahan 

teh hijau dan madu hutan pada minuman fungsional susu kedelai. Teh hijau 

memberikan rasa pahit yang tidak disukai oleh panelis dan madu hutan yang 

digunakan sebagai pemanis kurang berperan dalam minuman fungsional tersebut, 

karena rasa pahit dari teh hijau masih dominan (Cahyani dan Rustanti, 2015).  

Penelitian sebelumnya mengenai penambahan ekstrak cair daun kemangi hingga 

25% pada susu kedelai dapat meningkatkan aktivitas antioksidan serta 

memperbaiki sifat sensoris dari susu kedelai. Aktivitas antioksidan minuman 

fungsional susu kedelai tersebut mencapai 38.5% dan rasa susu kedelai disukai oleh 

panelis karena dapat menutupi bau langu yang ada pada susu kedelai (Zuraida et al., 

2018). Penelitian lain yang mengenai penambahan ekstrak jahe sebanyak 3% dalam 

pembuatan susu kedelai bubuk instan memberikan hasil yang baik. Aktivitas 

antioksidan susu kedelai bubuk instan tersebut mencapai 21.673% dan uji 

organoleptik menunjukkan bahwa panelis menyukai produk tersebut karena 

memiliki aroma dan rasa pedas yang pas untuk menutupi aroma dan rasa langu 

yang ditimbulkan susu kedelai (Pramitasari et al., 2011).  

Penambahan ekstrak daun sidaguri pada susu kedelai diharapkan dapat 

menghasilkan susu kedelai dengan kandungan antioksidan yang lebih tinggi serta 

menutupi bau langu yang muncul secara alami pada susu kedelai. Selain itu, 

diharapkan produk minuman fungsional ini diharapkan dapat dijadikan alternatif 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memenuhi kebutuhan 

protein sekaligus memberi asupan antioksidan bagi tubuh.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Sari kedelai merupakan salah produk turunan dari kacang kedelai yang 

terkenal di Indonesia. Sari kacang kedelai memiliki kandungan protein yang setara 

dengan susu sapi. Namun sari kedelai memiliki kelemahann yaitu adanya bau langu 

akibat enzim lipoksigenase dan serta rendahnya aktivitas antioksidan akibat proses 

pemanasan.  

Daun sidaguri merupakan salah satu daun yang mengandung antioksidan, 

flavonoid, dan alkaloid. Flavonoid dan alkaloid yang terdapat pada daun sidaguri 

mampu bekerja secara spesifik menghambat enzim xanthin oxidase sehingga 

menurunkan kadar asam urat. Daun sidaguri keberadaannya di Indonesia sangat 

melimpah, mudah ditemukan dan dibudidayakan. Namun, pemanfaatan daun 

sidaguri di industri pangan sangat jarang ditemukan. Maka dari itu diperlukan 

penelitian untuk memperoleh formulasi minuman fungsional sari kedelai dengan 

konsentrasi ekstrak daun sidaguri serta konsentrasi CMC yang tepat. Sehingga 

dapat diperoleh minuman fungsional susu kedelai dengan kandungan nutrisi terbaik 

serta karakteristik kimia, fisik, dan sensori terbaik. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah memperoleh minuman fungsional yang 

tinggi akan nutrisi, memiliki akivitas antioksidan dari ekstrak daun sidaguri dan sari 

kedelai yang ditambahkan gula stevia dan CMC. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi: 

1. Membuat ekstrak daun sidaguri dengan waktu maserasi yang berbeda dan 

menganalisis aktivitas antioksidan, total fenolik, dan total flavonoid; 

2. Membuat minuman fungsional susu kedelai dengan penambahan ekstrak daun 

sidaguri dan CMC dengan konsentrasi berbeda serta menganalisis karakteristik 

kimia, fisik, dan sensori. 
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