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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Soyghurt merupakan produk fermentasi dari susu kedelai. Soyghurt sebagai 

pengganti untuk seseorang yang alergi dengan susu sapi. Selain itu banyak sekali 

manfaat dari kedelai yang memiliki kandungan kimia berupa protein, lemak, 

karbohidrat,dan beberapa vitamin yaitu vitamin A, B, E, dan K. Kedelai juga 

dapat mengobati gangguan lambung, kolesterol tinggi dan mencegah kanker.. 

Kedelai mengandung lesitin yang sangat tinggi (Cahyadi, 2009). 

 Pengembangan susu kedelai menjadi soyghurt dikarenakan aroma yogurt 

dari susu kedelai yang khas dibandingkan dengan dari susu sapi. Pembuatan 

soyghurt menggunakan 2 spesies bakteri asam laktat yang tumbuh secara 

simbiotik, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophillus 

(Cahyadi, 2009). Yoghurt yang dihasilkan dari susu kedelai tidak dapat disimpan 

lebih dari 14 hari di kulkas atau freezer dan lebih dari 7 hari atau kurang pada 

suhu ruangan tanpa kehilangan efek fisika kimia, mikroba, dan sifat organoleptis 

produk  (Muhammad et al., 2009) 

Lesitin bersifat higroskopis, larut dalam alkohol, eter dan kloroform, tetapi 

tidak larut dalam aseton. Warna putih lesitin akan berubah menjadi coklat jika 

berkontak dengan udara dan cahaya. Larutannya dalam air membentuk disperse 

koloid yang dapat diendapkan dengan penambahan aseton (Hartomo, 1993). 
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Lesitin pada awalnya berwarna putih tetapi mudah berubah warna kuning 

sampai coklat di udara (Budavari, 1996). Lesitin merupakan salah satu fosfolipid 

food grade utama yang dihasilkan dari kedelai. Proses pemurnian dan pembekuan 

dapat mempengaruhi komposisi fosfolipid. Lipase kemungkinan ikut 

menyebabkan penurunan fosfolipid selama penyimpanan  (Liu et al., 2011).  

 Lesitin  dengan komponen utamanya kolin, adalah zat gizi penting yang 

ditemukan secara luas pada berbagai pangan dan tersedia sebagai suplemen. Kolin 

telah lama dikenal sebagai zat gizi esensial bagi sejumlah spesies hewan dan 

akhir-akhir ini terbukti esensial juga pada manusia. produksi lesitin untuk manusia 

digunakan untuk antioksidan, depresi dan meningkatkan high density lipoprotein 

kolesterol (Koswara, 2009).  

Mekanisme lesitin dapat digunakan sebagai anti kolesterol adalah sebagian 

dari lesitin diserap utuh melalui usus dan tergabung dalam HDL. Selain itu lesitin 

bertindak sebagai substrat yang baik untuk aktivitas lechitin cholesterol 

acyltransferase (LCAT). Enzim tersebut dikaitkan dengan pembentukan 

irreversible HDL2 dari HDL3. HDL2 memiliki kapasitas untuk membawa 

kolestrol dari jaringan perifer kembali ke hati dan kolestrol yang di bawa HDL 

tersebut dapat diubah menjadi asam empedu. Dari penelitian sebelumnya 

pembersihan kolestrol dari darah melalui ekskresi asam empedu dalam tinja 

(Wilson et al., 1998). 

Kandungan lesitin kedelai dapat dianalisa secara spektrofotometri UV-Vis 

dengan menggunakan pelarut metanol pada panjang gelombang di daerah 

ultraviolet  yaitu sekitar 202 nm (Wang et al., 2013, Latif et al., 2014) 
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Berdasarkan latar belakang diatas ditambah dengan studi tentang soyghurt 

yang mengandung lesitin kedelai  maka peneliti ingin mengkaji pengaruh suhu 

dan lama penyimpanan kandungan lesitin pada soyghurt secara spektrofotometri 

UV-Vis. Penelitian ini juga masih jarang dilakukan sehingga sangat diperlukan 

sebagai informasi untuk masyarakat.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian yaitu:  

1. Apakah  suhu dingin, sejuk dan kamar  mempengaruhi  kadar lesitin pada 

soyghurt? 

2.  Apakah lama penyimpanan selama 0, 7, 10 dan 14 mempengaruhi kadar  

lesitin pada soyghurt? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji : 

1. Pengaruh suhu dingin, sejuk dan kamar terhadap kadar lesitin pada soyghurt 

2.  pengaruh lama penyimpanan selama 0, 7, 10 dan 14 terhadap kadar lesitin 

pada soyghurt. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kadar lesitin pada 

soyghurt pada suhu dan lama penyimpanan sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber informasi bagi masyarakat. 

 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kedelai 

Awalnya kedelai dikenal dengan beberapa nama botani, yaitu Glycine soja 

dan Soja max. Namun pada tahun 1948 telah disepakati bahwa nama botani yang 

dapat diterima dalam istilah ilmiah, yaitu Glycine max (L.) Merill. Klasifikasi 

tanaman kedelai sebagai berikut :  

Kerajaan : Plantae  

Divisi  :  Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Subkelas : Rosidae 

 Ordo  : Fabales  

Famili  : Fabaceae  

Genus  : Glycine  

Spesies  :Glycine max (L.) Merrill 10  (Van Steenis, 1981) 

Kedelai (Glicyne max (L) Merril) merupakan sumber protein dan lemak 

nabati yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Kedelai mengadung 

35% protein sedangkan kadar protein pada varietas unggul dapat mencapai 40-
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43%. Bagian terbesar dari protein kedelai adalah globulin. Selain protein, kedelai 

juga mengandung lemak. Bagian terbesar dari lemak kedelai 85% asam lemak tak 

jenuh terutama asam linoleat dan asam oleat, sedangkan sisanya 15% berupa asam 

lemak jenuh terdiri dari asam palmitat. Kandungan utama lemak kedelai adalah 

trigliserida dan fosfolipida dan sisanya merupakan pigmen yang larut dalam 

lemak, tokoferol, sterol dan turunan trigliserida. Kandungan beberapa fosfolipida 

penting yaitu lesitin, sepalin dan lipositol (Koswara, 1992).  

Bau langu (beany flavor) yang terdapat pada biji kedelai adalah salah satu 

tanda bahwa biji kedelai mengandung flavonoid. Salah satu jenis flavonoid yang 

sangat banyak terdapat pada biji kedelai dan sangat bermanfaat bagi kesehatan 

adalah isoflavon. Protein kedelai dan isoflavon dapat melindungi tubuh dari 

kerusakan radikal (Koswara, 2006) 

2. Soyghurt  

  Soyghurt merupakan produk fermentasi dari susu kedelai. Tujuan susu 

kedelai dibuat menjadi yoghurt dapat menambah keanekaragaman olahan 

kedelai sebagai protein yang berkualitas (Nizori dkk., 2007). Kondisi 

fermentasi akan memberikan pengaruh terhadap terbentuknya bioaktif peptida. 

Susu kedelai mengandung off flavour yang kurang disukai yang sering disebut 

langu kedelai (beany flavour). Fermentasi merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan dan telah terbukti dapat meningkatkan nilai gizi dan memperbaiki 

akseptabilitas susu kedelai. Selain itu soygurt juga mempunyai beberapa 

manfaat yang ditimbulkan oleh proses fermentasi bakteri asam laktat, yaitu 

menyeimbangkan sistem pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, mencegah 
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kanker dan mengatasi infeksi jamur dan bakteri (Nirmagustina dan Chandra, 

2014). 

Soyghurt yang disimpan pada suhu dingin, sejuk dan dingin mengalami 

penurunan lemak total. Masing – masing disimpan selama 7, 14 dan 21 hari. 

Hari ke-21 penyimpanan yogurt di ruangan memiliki kandungan lemak lebih 

rendah. Hari ke- 7 dan soyghurt segar memiliki kandungan lemak tertinggi.  

Warna dan aroma soyghurt yang di simpan dalam frezeer dan kulkas terlihat 

baik daan bagus. Masing masing berbeda secara signifikan pada yoghurt yang 

disimpan pada frezeer dan pada suhu ruang (Muhammad et al., 2009). 

3. Lesitin  

Lesitin memainkan peran yang cukup signifikan sebagai zat aktif 

permukaan dalam proses emulsi. Lesitin, terutama yang berasal dari kedelai 

banyak tersedia di pasaran untuk digunakan dalam skala komersial Lesitin 

bukanlah suatu senyawa tunggal akan tetapi merupakan suatu campuran lipid 

(Depkes RI, 2006). 

Para pengusaha sering mengkategorikan lesitin ke dalam dua fraksi, yaitu 

fraksi yang terlarut di dalam etanol dan fraksi yang tidak larut di dalam etanol. 

Lesitin murni adalah suatu emulgator W/O, sedangkan bila lesitin tersebut 

mengalami hidrolisis maka akan terbentuk emulgator O/W. Fraksi lesitin yang 

tidak larut dalam etanol cocok digunakan untuk menstabilkan emulsi w/o, 

sedangkan fraksi yang terlarut dalam etanol cocok untuk menstabilkan emulsi 

O/W (Depkes RI, 2006). 

Lesitin dapat dihasilkan dari bahan pangan hewani maupun nabati, tetapi 

lesitin dari nabati mempunyai sifat lebih baik dari lasitin hewani. Lesitin 
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nabati, dalam hal ini lesitin dari kedelai mempunyai keunggulan lebih bila 

dibanding lesitin dari bahan lain (Depkes RI, 2006). 

Penelitian yoghurt yang dihasilkan dari susu kedelai tidak dapat disimpan 

lebih dari 14 hari di kulkas atau freezer dan lebih dari 7 hari atau kurang pada 

suhu ruangan tanpa kehilangan efek fisika kimia, mikroba, dan sifat 

organoleptis produk (Muhammad et al., 2009). Lesitin awalnya berwarna putih 

tetapi mudah berubah warna menjadi kuning sampai coklat di udara (Budavari, 

1996). 

Lesitin merupakan senyawa ampifil alam yang mempunyai struktur unik 

karena mengandung satu bagian yang menarik air (hidrofilik/polar) dan dua 

bagian lain yang tertarik pada lemak (lipofilik/nonpolar). Bagian hidrofilik 

terdiri dari ester fosfat sedangkan bagian lipofiliknya terdiri atas dua rantai 

asam lemak. Pada gugus phosphat terikat alkohol amina yang sering disebut 

basa nitrogen berupa serine (-CH2CHN + H3COOH), cholin (-CH2-CH2N+ 

(CH3) 3) atau ethanolamin (-CH2CH2N+H3) (Belitz et al., 2004). Gambar 

struktur lesitin dapat dilihat dalam gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur Lesitin ( Budavari, 1996) 

4. Spektrofotometri UV-Vis 

 Spektrofotometer UV-Vis adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

serapan yang dihasilkan dari interaksi kimia antara radiasi elektromagnetik 
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dengan molekul atau atom dari suatu zat kimia pada daerah UV-Vis (Depkes 

RI, 1995) 

Metode spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk menetapkan kadar 

senyawa obat dalam jumlah yang cukup besar. Cara untuk menetapkan kadar 

sampel adalah dengan menggunakan perbandingan absorbansi sampel dengan 

absorbansi baku, atau dengan menggunakan persamaan regresi linier yang 

menyatakan hubungan antara konsentrasi baku dengan absorbansinya. 

Persamaan kurva baku berikutnya untuk menghitung kadar sampel (Rohman, 

2007). 

Analisis kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis dapat di 

golongkan menjadi tiga macam  pengerjaannya, yaitu: 

a. Analisis zat tunggal atau analisis satu komponen  

b. Analisis kuantitatif campuran dua macam zat atau analisis multi-

komponen 

Penetapan kadar atau pengujian menggunakan baku pembanding, 

dilakukan pengukuran spektrofotometri dengan larutan yang dibuat dari baku 

pembanding dan larutan yng dibuat dari zat uji. Pengukuran kedua dilakukan 

secepat mungkin setelah pengukuran pertama menggunakan  kuvet dari kondisi 

pengujian yang sama. Kuvet harus dibersihkan dan diperlakukan dengan hati – 

hati ( Depkes, 1995 ). 

Prinsip dari spektrofotometri UV-Vis adalah mengukur jumlah cahaya 

yang diabsorbsi atau ditransmisikan oleh molekul – molekul di dalam larutan. 

Ketika panjang gelombang diabsorbsi melalui larutan, sebagian energi cahaya 
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tersebut  akan diserap. Besarnya kemampuan molekul zat terlarut yang 

terabsorbsi disebut absorbansi (A). 

Persyaratan suatu sampel dapat dianalisa menggunakan spektrofotometri 

UV-Vis adalah : 

1. Bahan mempunyai gugus kromofor 

2. Bahan tidak mempunyai gugus kromofor tetapi berwarna 

3. Bahan tidak mempunyai gugus kromofor dan tidak berwarna, maka 

ditambahkan pereaksi warna (vis) 

4. Bahan tidak mempunyai gugus kromofor dibuat turunannnya yang 

mempunyai gugus kromofor (UV) 

 Dasar dari metode ini karena adanya perubahan fisikokimia dari bahan 

yang diperiksa dengan jalan mengamati sifat serapannya terhadap energi 

cahaya atau radiasi elektromagnetik. Spektrum UV-Vis merupakan hasil 

interaksi antara radiasi elektromagnetik (REM) dengan molekul. REM 

merupakan bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat gelombang dan 

partikel (Depkes, 1995 ) 

 Parameter yang perlu diketahui misalnya panjang gelombang (λ), 

frekuensi (v),dan serapan (v), bilangan gelombang (v), dan serapan (A)  

(Depkes,1995). Metode spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk menetapkan 

kadar senyawa obat dalam jumlah yang cukup besar. Konsentrasi dari analit di 

dalam larutan dapat ditentukan dengan mengukur absorban pada panjang 

gelombang tertentu dengan menggunakan hukum Lambert Beer. Hukum 

Lambert Beer menyatakan hubungan linieritas antara absorban dengan 

konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan.  Cara 
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untuk menetapkan kadar sampel adalah dengan menentukan panjang 

gelombang maksimal, absorbansi yang terbanyak antara 0,2 - 0,8, penentuan 

operating time dan membuat persamaan kurva baku linier menggunakan 

perbandingan absorbansi sampel dengan absorbansi baku, atau dengan 

menggunakan persamaan regresi linier yang menyatakan hubungan antara 

konsentrasi baku dengan absorbansinya. Persamaan kurva baku berikutnya 

untuk menghitung kadar sampel (Rohman, 2007). 

5. Analisa Lesitin Secara Spektrofotometer UV-Vis 

Pada penelitian analisa terhadap lesitin dari kuning telur ayam Irak yang 

dilarutkan dalam metanol menggunakan spektrofotometri UV-Vis dan 

memperoleh serapan yang tertinggi pada panjang gelombang 235 nm Latif et 

al.,  (2014).  

Wang et al., (2014) menggunakan pelarut dan metode yang sama, 

menganalisa lesitin yang berasal dari kedelai memperoleh serapan yang 

tertinggi pada panjang gelombang 202 nm.  

F. Landasan Teori 

 Soyghurt yang di simpan pada suhu kamar memiliki kandungan lemak 

total yang rendah dibandingankan soyghurt yang disimpan pada suhu freezer. 

Soyghurt  tidak dapat disimpan lebih dari 14 hari di kulkas atau freezer dan lebih 

dari 7 hari atau kurang pada suhu ruangan tanpa kehilangan efek fisika kimia, 

mikroba dan sifat organoleptis produk (Muhammad et al., 2009). 
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Lesitin merupakan fosfolipid yang dihasilkan dari kedelai. Warna fosfolipid 

dapat berubah menjadi kuning muda atau coklat diakibatkan oleh proses 

pemurnian, jenis produk, kondisi penyimpanan dan lain - lain. Lipase 

kemungkinan ikut menjadi penyebab penurunan fosfolipid selama penyimpanan 

(Liu et al, 2011). Fosfolipid kedelai selama 6 bulan berkurang sebanyak 45%, 

sedangkan lesitin dari 45% menjadi 33%  pada suhu 35
o
C (Nakayama et al., 

1981). Lesitin kedelai dianalisis dengan metode spektrofotometri UV-Vis pada 

daerah panjang gelombang ultraviolet (Wang et al., 2013, Latif et al., 2014, 

Jangle et al., 2013). 

G. Hipotesis 

Dari uraian  tersebut  maka dapat dirumuskan  hipotesis  yaitu  

1. Suhu dingin, sejuk dan kamar mempengaruhi kadar lesitin pada soyghurt . 

2. Lama  penyimpanan selama 0, 7, 10 dan 14 hari  mempengaruhi  kadar  

lesitin pada soyghurt. 


