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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keju merupakan salah satu produk susu yang bergizi tinggi yang 

dihasilkan dari proses penggumpalan protein pada susu sehingga terbentuk 

curd (Yuniwati, et.al, 2008:129). Keju sudah tidak asing lagi dikalangan 

masyarakat Indonesia karena produk olahan susu ini dapat ditambahkan pada 

olahan makanan lainnya.

Susu adalah salah satu bahan makanan empat sehat lima sempurna 

yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hal ini dikarenakan susu memiliki 

kandungan gizi lengkap, salah satunya adalah protein. Pada umumnya keju 

terbuat dari susu sapi. Susu sapi per 100 gram mengandung 3,2 gram protein

(Santoso, 2009:3). Namun kebutuhan susu yang meningkat mengakibatkan 

harga susu sapi mahal. Kandungan enzim laktose pada susu sapi yang biasa 

dikonsumsi dapat membuat alergi pada beberapa orang, disebut lactose 

intolerance (Brooker, 2009:365). Susu kedelai per 100 gram mengadung 3,5 

gram protein (Santoso, 2009:3). Dan kandungan protein susu kedelai lebih 

tinggi daripada susu sapi.

Menurut Astawan dalam Sumarjiana (2011:9) bahwa sebagian orang 

tidak mengonsumsi susu karena takut alergi (misal : diare) dan harganya yang 

mahal. Susu sapi dapat diganti dengan susu dari kacang-kacangan seperti susu 

kedelai yang berprotein tinggi sehingga dapat dikonsumsi oleh vegetarian dan 

harganya terjangkau.
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Protein sangat penting bagi metabolisme tubuh. Protein berfungsi 

untuk regenerasi sel atau jaringan yang rusak, membuat zat antibodi, enzim dan 

hormon serta menyumbang sejumlah energi bagi tubuh (Kresnawan, et.al,

tanpa tahun:3). Menurut Winarsi (2007:183) bahwa kedelai juga mengandung 

antioksidan berupa isoflavon yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. 

Oleh karena itu, produk berbahan dasar kacang kedelai mampu memperkaya 

nutrisi bagi tubuh.

Menurut Astawan dalam Triyono (2010:2) bahwa kandungan protein 

dalam susu kedelai dipengaruhi oleh jenis atau varietas dan jumlah air 

pengekstrak yang digunakan dalam pembuatan susu kedelai tersebut. Kadar 

protein dalam susu kedelai yang dibuat dengan perbandingan air dengan 

kedelai 8:1, 10:1, dan 15:1 berturut-turut adalah 3,6 %, 3,2 %, dan 2,4 %.

Proses pengolahan susu menjadi keju dengan terbentuknya gumpalan 

(curd) keju yang dikoagulasi oleh enzim (Potter dalam Yulneriwarni,et.al, 

2009:32). Enzim yang sering digunakan dalam penggumpalan curd yaitu enzim 

rennet yang diambil dari perut abdomen hewan memamah-biak (Nisa, et.al,

2009:1). Penggunaan enzim rennet dari perut abdomen hewan memamah-biak 

berdampak terhadap mahalnya harga susu yang akan dijadikan keju. Pada sisi 

kehalalan pembuatan keju sangat penting untuk penduduk Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam. Jika rennet berasal dari hewan maka sumber hewan 

dan proses penyembelihan menjadi fokus utama dari kehalalannya (Jaya, et.al,

2009:47). Selain itu, tersedianya rennet dari perut abdomen hewan memamah-
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biak sangat terbatas karena pengambilan rennet optimal saat hewan tersebut 

dewasa dan untuk dikonsumsi (Khusniati, et.al, 2002:123). 

Rennet yang biasa digunakan untuk membuat homemade cheese di 

kalangan masyarakat modern yaitu dari kapang Rhizomucor miehei. Kapang 

yang digunakan merupakan jenis jamur yang mengandung enzim protease dan

lipase yang mampu mengkoagulasi protein susu (Mulyani, et.al, 2009:516-

517). Rennet jenis ini dijual secara komersil dalam bentuk tablet. Rennet 

komersil yang digunakan oleh masyarakat tersebut harus diimpor dari Australia 

sehingga biaya dan lama pengiriman menjadi hal utama dalam memilih rennet 

jenis ini.

Pembuatan keju dapat juga dilakukan dengan cara pengasaman

langsung. Zat asam seperti ekstrak buah nanas (Ananas comosus) (Jaya, et.al,

2009:46) dan buah lemon (Citrus limon Burm.) (Wijayakusuma, 2008:57)

dapat menghasilkan gumpalan pada susu. Selain itu, cara tersebut lebih 

terjangkau dan mudah untuk dipraktekkan.

Nanas mengandung asam sitrat yang akan memberikan rasa manis dan 

asam pada buah. Kandungan fenolik pada buah nanas mampu meredam radikal 

bebas dalam tubuh. Buah nanas berfungsi membantu pencernaan protein dan 

konstipasi, pemecah protein dan lemak, dan antitumor (adanya kandungan 

enzim peroxidase) (Adi, 2007:111).

Buah lemon memiliki sifat kimia dan efek farmakologis seperti asam, 

sejuk, aromatik, berkhasiat antiscorbutic (mencegah sariawan), antioksidan, 

antibakterial, dan antiseptik. Buah lemon juga dapat menurunkan kadar 
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kolesterol tinggi dan mengatasi radang tenggorokan (Wijayakusuma, 2008:57). 

Buah lemon juga mengandung asam sitrat yang dapat memberikan rasa manis 

dan asam pada pengolahan makanan. Kandungan asam sitrat yang tinggi dapat 

menyebabkan terjadinya penghambatan perkembangbiakan bakteri karena pH 

dapat menjadi rendah dengan adanya asam tersebut (Ratnawati, 2007:257).

Hasil penelitian Sumarmono (2012:66-67) bahwa kandungan protein 

keju dari bahan dasar susu sapi yang diasamkan dengan ekstrak nanas sebesar 

47% dengan total padatan 54,14%. Hasil penelitian Razig (2009:1139) bahwa 

kandungan protein keju berbahan dasar susu sapi yang dilakukan dengan 

metode pengasaman langsung menggunakan ekstrak lemon sebesar 22,91% 

dengan total padatan 53,32%. Selain itu, hasil penelitian Harjono (2011:2) 

menunjukkan penambahan jus lemon berpengaruh nyata terhadap kadar protein 

pada keju (P<0,01) sebesar 25,11%; 25,40%; 25,66% dan 26,30% pada 

konsentrasi berturut-turut 1,75%; 2,0%; 2,25%; dan 2,50%.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “PEMANFAATAN BUAH LOKAL SEBAGAI 

KOAGULAN DALAM PEMBUATAN SOY CHEESE”.

B. Pembatasan Masalah

1. Subjek penelitian adalah asam sitrat, buah nanas dan jeruk lemon.

2. Objek penelitian adalah soy cheese dari kedelai

3. Parameter penelitian adalah kadar protein, organoleptik (tekstur, rasa, aroma 

dan warna) dan daya terima masyarakat.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah :

Bagaimana pengaruh buah lokal sebagai koagulan pada soy cheese

terhadap kadar protein, organoleptik dan daya terima masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh buah lokal sebagai koagulan 

pada soy cheese terhadap kadar protein, organoleptik dan daya terima 

masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Penelitian ini dapat mengetahui kadar protein pada pembuatan  soy cheese 

dengan penambahan ekstrak nanas dan lemon.

2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang biologi 

terhadap kadar protein pada soy cheese dari bahan susu kedelai.

3. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.


