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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Susu kedelai adalah cairan hasil ekstraksi protein biji kedelai dengan 

menggunakan air panas. Susu kedelai berwarna putih seperti susu sapi dan 

mengandung tinggi protein nabati, rendah lemak, karbohidrat, mineral dan 

vitamin. Susu kedelai tidak mengandung laktosa atau gula susu, sehingga 

dapat diminum dengan aman bagi anak-anak maupun dewasa yang tidak 

tahan terhadap laktosa pada susu sapi (Hartoyo, 2005). 

Susu kedelai cair yang mengandung banyak gizi, dapat menjadi 

media pertumbuhan dan penyebaran yang baik bagi bakteri patogen 

Salmonella thypii, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyrogens, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli, Bacillus subtilis  sehingga 

kandungan zat gizi atau cita rasa menyimpang (basi). Bakteri patogen 

tersebut akan menyebabkan keracunan apabila dikonsumsi (Leboffe dan 

Pierce 2011).  

Lama penyimpanan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri 

pada susu kedelai. Daya tahan susu kedelai cair yaitu 1 hari pada suhu 

ruang, tetapi apabila pada proses pembuatan tidak bersih atau steril maka 

akan mengakibatkan daya tahan susu tidak sampai 1 hari dikarenakan 

adanya kontaminasi dengan mikrobia (Priyanti, 2008).  

Menurut Gillis (2005), bakteri dapat mengakibatkan kerusakan 

sehingga susu menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Perlu dilakukan 

penanganan untuk mencegah adanya kerusakan dan tumbuhnya bakteri 

patogen serta dapat meningkatkan daya tahan susu agar layak untuk 
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dikonsumsi. Di pasaran banyak dijumpai susu kedelai yang dalam proses 

pembuatannya menggunakan teknik pemanasan Ultra High Temperature 

(UHT). Teknik UHT adalah pemanasan dalam suhu tinggi dengan waktu 

hanya beberapa detik dengan pengemasan secara steril akan melindungi 

minuman susu kedelai dari kerusakan gizi dan kontaminasi bakteri patogen 

(Khomsan, 2006). Pada pengolahan susu kedelai secara home industry 

kesulitan menggunakan teknologi UHT karena kendala biaya dan peralatan.  

 Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawetan susu kedelai dengan 

menambahkan bahan yang memiliki senyawa antimikrobia yang murah 

untuk diterapkan ditingkat rumah tangga. Salah satunya yaitu dengan 

menambahkan jahe merah yang memiliki kandungan gingerol sebagai 

senyawa antimikrobia. Hasil penelitian Sari, dkk (2013), diperoleh hasil pada 

ekstrak segar rimpang jahe merah memiliki daerah hambat tertinggi 

terhadap mikrobia S.aureus. Menurut penelitian Andrestian, dkk (2015), 

diperoleh ada pengaruh persentase penambahan sari jahe merah terhadap 

daya simpan susu kacang hijau, semakin banyak penambahan sari jahe 

merah maka semakin lama daya simpan susu kacang hijau. Besar 

konsentrasi yang digunakan yaitu 0%, 0,75%, 1,25% dan 1,5%. 

Mutu suatu bahan pangan dapat dilihat dari mutu mikrobiologi, salah 

satu cara untuk melihatnya adalah dengan menggunakan metode TPC 

(Total Plate Count). Pengujian dengan metode TPC dapat menggunakan 

media NA (Nutrien Agar) yang diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan suhu 

37oC (Wahyu dkk, 2012). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian 

tentang pengaruh konsentrasi sari jahe merah dan lama penyimpanan 



3 
 

terhadap jumlah mikrobia pada susu kedelai. Penilaian jumlah mikrobia 

menggunakan metode TPC. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan apakah ada pengaruh konsentrasi sari jahe merah (Zingiber 

officinale var. rubrum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia 

pada susu kedelai. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale var. 

rubrum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada susu 

kedelai. 

2. Tujuan khusus 

a. Menganalisis pengaruh konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale 

var. rubrum) terhadap jumlah mikrobia pada susu kedelai 

b. Menganalisis pengaruh lama penyimpanan terhadap jumlah  mikrobia  

pada susu kedelai 

c. Menganalisis pengaruh konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale 

var. rubrum) dan lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada 

susu kedelai. 

d. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman dalam makanan 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

a. Menambah pengetahuan tentang pembuatan susu kedelai dengan 

penambahan sari jahe merah sebagai pengawet alami yang 

menghambat pertumbuhan jumlah mikrobia patogen untuk 

mencegah kerusakan gizi sehingga dapat meningkatkan konsumsi 

protein nabati dan memberikan informasi mengenai konsentrasi 

yang tepat penambahan sari jahe merah pada susu kedelai yang 

dapat diterima konsumen.  

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan apabila 

mengadakan penelitian selanjutnya.  

2. Bagi Masyarakat 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi 

masyarakat dalam pembuatan susu kedelai dengan penambahan 

sari jahe merah sebagai pengawet alami yang menghambat 

mikrobia patogen, sebagai bahan minuman herbal bersumber 

protein nabati dengan zat antioksidan yang tinggi dan sebagai 

pengganti susu formula bagi anak-anak maupun dewasa yang 

tidak tahan terhadap laktosa.  

b. Meningkatkan pemanfaatan bahan pangan lokal dan meningkatan 

konsumsi sumber protein nabati demi mengurangi prevalensi 

masalah gizi kekurangan protein yang ada di Indonesia. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan tentang 

pengaruh konsentrasi sari jahe merah (Zingiber officinale var. rubrum) dan 

lama penyimpanan terhadap jumlah mikrobia pada susu kedelai. 

 


