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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Susu kedelai dikenal sebagai minuman kesehatan karena tidak 

mengandung kolesterol tetapi mengandung senyawa fitokimia, yaitu suatu 

senyawa dalam bahan pangan yang berkhasiat bagi tubuh. Susu kedelai 

mengandung lesitin yang sangat tinggi (Cahyadi, 2005). Beberapa penelitian 

membuktikan lesitin memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai emulsifier 

(Danviriyakul et al., 2002), antioksidan yang membantu mengendalikan kadar 

glukosa darah (Baequny dkk., 2015) serta terapi atau pencegahan hiperlipidemia 

dan aterosklerosis (Mastellone et al., 2000). 

Proses pengolahan, penyimpanan dan pengawetan bahan pangan sering 

menyebabkan terjadinya perubahan nilai gizinya, yang sebagian besar tidak 

diinginkan. Zat gizi yang terkandung dalam bahan pangan akan rusak pada 

sebagian besar proses pengolahan karena sensitif terhadap pH, oksigen, sinar dan 

panas atau kombinasi diantaranya (Palupi dkk., 2007). 

Susu kedelai yang disimpan pada suhu kamar menunjukkan perubahan 

fisika sejak hari kedua sedangkan susu kedelai yang disimpan pada suhu dingin 

pada hari kelima. Perubahan fisika tersebut dapat mempengaruhi kandungannya 

dan penerimaan konsumen. Selain itu terjadi penurunan pH dan peningkatan 

jumlah koloni mikroba yang signifikan bila susu kedelai disimpan pada suhu 

kamar (Ndidi et al., 2012). 
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Lesitin merupakan fosfolipid food grade utama yang diperoleh dari 

kedelai dan tanaman lain yang mengandung zat yang tak larut dalam aseton (Liu 

et al., 2011). Lesitin segar berwarna putih, namun dalam penyimpanan cepat 

menjadi kuning sampai coklat di udara (Budavari, 1996). Oksidasi lipid dapat 

disebabkan oleh kandungan oksigen di udara dan suhu penyimpanan produk. 

Kemampuan lipid untuk teroksidasi merupakan penyebab utama kerusakan mutu 

pada berbagai jenis makanan alami dan olahan (McClements and Decker, 2000). 

Biji kedelai dengan kelembaban 13% disimpan selama 6 bulan pada suhu 35
o
C 

mengalami kehilangan 45% fosfolipid dan kandungan lesitinnya menurun dari 

45% menjadi 33% (Nakayama et al., 1981). 

Struktur lesitin mengandung gugus kromofor yang mampu mengabsorbsi 

radiasi sinar UV berupa ester. Kandungan lesitin kedelai dapat dianalisa secara 

spektrofotometri UV-Vis dengan menggunakan pelarut metanol pada panjang 

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

al., 2013). Penelitian mengenai stabilitas lesitin jarang ditemukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh suhu dan lama penyimpanan terhadap kadar lesitin dalam 

produk susu kedelai secara spektrofotometri UV-Vis. 

B. Perumusan Masalah 

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

kedelai? 

2. Apakah lama penyimpanan 0, 1, 2, 5 dan 7 hari mempengaruhi kadar lesitin 

dalam susu kedelai? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan adanya pengaruh suhu dingin, sejuk dan kamar  terhadap kadar 

lesitin dalam susu kedelai 

2. Menentukan adanya pengaruh lama penyimpanan 0, 1, 2, 5 dan 7 hari 

terhadap kadar lesitin dalam susu kedelai 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

kandungan lesitin dalam susu kedelai pada suhu dan lama penyimpanan yang 

berbeda sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Kedelai  

Kedelai (Glycine max L. Merr) adalah tanaman semusim yang 

diusahakan pada musim kemarau, karena tidak memerlukan air dalam jumlah 

besar (Winarsi, 2010). 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  
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Famili  :  Fabaceae  

Genus  :  Glycine  

Spesies  :  Glycine max Merr.         (Van Steenis, 1981) 

Kedelai dikenal dengan berbagai nama: sojaboom, soja, soja bohne, 

soybean, kedele, kacang ramang, kacang bulu, kacang gimbol, retak mejong, 

kaceng bulu, kacang jepun, dekenana, demekun, dele, kadele, kadang jepun, 

lebui bawak, lawui, sarupapa tiak, dole, kadule, puwe mon, kacang kuning 

(Aceh) dan gadelei. Berbagai nama ini menunjukkan bahwa kedelai telah lama 

dikenal di Indonesia (Iswara dan Sudradjat, 2010). 

Kedelai mengandung sekitar 18-20 persen lemak dan 25 persen dari 

jumlah tersebut terdiri dari asam-asam lemak tak jenuh yang bebas kolesterol. 

Di samping itu, dalam lemak kedelai terkandung beberapa fosfolipida penting 

yaitu lesitin, sepalin dan lipositol (Koswara, 2009). Kedelai memiliki 

kandungan isoflavon (genistein dan daidzein), fitosterol, asam fitat, asam 

lemak, saponin, asam fenolat, lesitin dan inhibitor protease yang merupakan 

zat antioksidan dan berkhasiat sebagai obat (Anderson, 2002 dalam Kurniasari 

dan Fithri, 2010). 

Kedelai juga mengandung senyawa anti gizi dan senyawa penyebab off 

flavor (penyimpangan cita rasa dan aroma pada produk olahan kedelai). Di 

antara senyawa anti gizi yang sangat mempengaruhi mutu produk olahan 

kedelai adalah antitrypsin, hemaglutinin, asam fitat, oligosakarida penyebab 

flatulensi (timbulnya gas dalam perut sehingga perut menjadi kembung). 

Dalam pengolahan, senyawa-senyawa tersebut harus dihilangkan atau 
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diinaktifkan, sehingga akan dihasilkan produk olahan kedelai dengan mutu 

terbaik dan aman untuk dikonsumsi manusia (Koswara, 2009). 

Kedelai utuh maupun protein dan minyaknya dapat diolah menjadi 

berbagai macam produk pangan, pakan ternak dan produk-produk untuk 

keperluan industri. Kedelai dapat dimakan langsung maupun dalam bentuk 

olahannya. Kedelai yang dimakan langsung dipersiapkan dengan perebusan, 

penyangraian atau penggorengan. Produk hasil olahan merupakan produk 

kedelai yang dihasilkan melalui proses pengolahan terlebih dahulu, baik 

secara tradisional maupun modern. Dilihat dari persentase penggunaan kedelai 

dunia, diperkirakan sekitar 40 persen dari total produksi digunakan sebagai 

bahan makanan manusia khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara, 55 

persen sebagai pakan ternak dan hanya 5 persen sebagai bahan baku industri 

khususnya di negara - negara maju (Koswara, 2009). 

2. Susu Kedelai  

Susu kedelai adalah produk seperti susu sapi, tetapi dibuat dari ekstrak 

kedelai. Susu kedelai diperoleh dengan cara penggilingan biji kedelai yang 

telah direndam dalam air. Hasil penggilingan kemudian disaring untuk 

memperoleh filtrat, yang kemudian dididihkan dan diberi bumbu untuk 

meningkatkan rasanya (Koswara, 1992). Susu kedelai pada prinsipnya 

terdapat dua bentuk, yaitu susu kedelai cair dan susu kedelai bubuk. Bentuk 

cair jauh lebih banyak dibuat dan diperdagangkan (Amrin, 2005).  

Susu kedelai cair dapat dibuat dengan menggunakan teknologi dan 

peralatan sederhana, maupun dengan teknologi moderen dalam pabrik. Susu 
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kedelai dapat disajikan dalam bentuk murni, artinya tanpa penambahan gula 

dan cita rasa baru. Dapat juga ditambah gula atau flavor (essen/cita rasa) 

seperti moca, pandan, panili, coklat, strawberi dan lain-lain. Jumlah gula yang 

ditambahkan biasanya sekitar 5-7 persen dari berat susu. Untuk meningkatkan 

selera anak-anak, kandungan gula dapat ditingkatkan menjadi 5-15 persen. 

Tetapi kadar gula yang dianjurkan adalah 7 persen. Kadar gula 11 persen atau 

lebih menyebabkan cepat kenyang (Koswara, 2009). 

Susu kedelai merupakan salah satu minuman suplemen (tambahan) 

yang dianjurkan diminum secara teratur sesuai kebutuhan tubuh. Sebagai 

minuman tambahan, artinya susu kedelai bukan merupakan obat, tetapi bisa 

menjaga kondisi tubuh agar tetap fit sehingga tidak mudah terserang penyakit 

(Amrin, 2005). 

Percobaan yang dilakukan Ndidi et al., (2012) menunjukkan susu 

kedelai yang disimpan pada suhu kamar mengalami perubahan organoleptis 

sejak hari kedua, sedangkan yang disimpan pada suhu dingin sejak hari 

kelima. Menurut Yudhabuntara (2003), penyimpanan pada suhu rendah 

(refrigerator dan freezer) akan menghambat pertumbuhan mikroba. Adanya 

penghambatan ini sering digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan 

mikroba dalam produk sehingga umur simpan produk dapat diperpanjang. 

3. Kandungan Susu Kedelai  

Komposisi susu kedelai hampir sama dengan susu sapi. Karena itu 

susu kedelai dapat digunakan sebagai pengganti susu sapi. Susu ini baik 

dikonsumsi oleh mereka yang alergi susu sapi, yaitu orang-orang yang tidak 
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punya atau kurang enzim laktase dalam saluran pencernaannya, sehingga tidak 

mampu mencerna laktosa dalam susu sapi. Keunggulan lain susu kedelai 

dibandingkan susu sapi adalah susu kedelai tidak mengandung kolesterol sama 

sekali (Astawan, 2004). Komposisi gizi dalam 100 gram susu  kedelai cair 

dapat dilihat pada tabel I berikut. 

Tabel I. Komposisi Gizi dalam 100 Gram Susu  Kedelai Cair (Aman dan Hardjo, 1973) 

Komponen Susu Kedelai 

Kalori (kkal) 3,50 

Protein (g) 2,50 

Karbohidrat (g) 5,00 

Kalsium (mg) 50,00 

Fosfor (g) 45,00 

Besi (g) 0,70 

Vitamin A (SI) 200,00 

Vitamin B1 (mg) 0,08 

Vitamin C (mg) 2,00 

Suriawiria (2002) dalam Carolina (2008) menjelaskan bahwa pada 

susu kedelai mengandung senyawa yang disebut lesitin, yang berfungsi, 

terutama untuk keseimbangan metabolisme. Lesitin juga berperan dalam 

pengendalian kandungan glukosa darah dan kolesterol darah. Susu kedelai 

juga sangat baik dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil dan menyusui. 

Bila ibu-ibu menyusui meminum susu kedelai segar secara teratur, maka kulit 

bayinya kelak bisa putih, bersih dan mulus. Demikian juga, bagi ibu 

menyusui, kandungan protein pada air susu ibu (ASI) akan semakin meningkat 

(Amrin, 2005). 

Bau langu pada susu kedelai disebabkan oleh aktivitas enzim 

lipoksigenase. Selain itu, bau langu pada susu kedelai merupakan indikator 

bahwa susu kedelai mengandung senyawa flavonoid. Isoflavon termasuk 

golongan senyawa flavonoid yang penyebarannya terbatas dan banyak 
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terdapat pada tanaman kacang-kacangan, terutama kedelai. Isoflavon 

merupakan senyawa asam amino aromatik fenilalanin atau tirosin yang secara 

alami disintesis oleh tumbuh-tumbuhan yang terdiri atas struktur dasar C6-C3-

C6 (Ferlina, 2009 dalam Kurniasari dan Fithri, 2010). 

Susu kedelai tidak mengandung vitamin B12 dan kandungan mineralnya, 

terutama kalsium, lebih sedikit dibanding susu sapi. Karena itu dianjurkan 

penambahan atau fortifikasi mineral dan vitamin pada susu kedelai yang 

diproduksi oleh industri besar (Koswara, 2006). 

4. Lesitin  

Lesitin (fosfatidilkolin; lesitol; kelecin; granulestin) merupakan 

fosfatida yang ditemukan pada seluruh organisme hidup (tumbuhan dan 

binatang). Lesitin merupakan campuran digliserida dari asam oleat, palmitat 

dan stearat yang terhubung pada ester kolin dari asam fosfat. Massa seperti 

lilin jika angka asamnya sekitar 20. Berupa cairan kental yang dapat dituang 

jika angka asamnya sekitar 30. Warnanya hampir putih dalam keadaan segar 

namun cepat menjadi kuning sampai coklat di udara (Budavari, 1996). 

Lesitin berupa 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 (Belitz et al., 2004). Struktur lesitin terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Lesitin (Budavari, 1996) 

Gugus fosfat dan basa yang hidrofilik dan rantai hidrokarbon yang 

hidrofobik pada molekul fosfolipid membantu pembentukan antarmuka antara 

air dan minyak yang menurunkan tegangan antar mukanya sehingga terbentuk 

koloid yang stabil (Lu, 2004). 

Molekul lesitin dalam medium yang mengandung air dapat beragregasi 

membentuk struktur self-assembly. Struktur self-assembly ini diantaranya 

adalah struktur bilayer sferis yang sering disebut juga sebagai vesicle atau 

liposom. Liposom merupakan sistem pembawa pada penghantaran obat, 

makanan dan kosmetika yang saat ini sedang aktif dikembangkan (Belitz et 

al., 2004). 

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 dispersi koloid yang dapat diendapkan dengan penambahan 

aseton (Hartomo dan Widyatmoko, 1993). 

Penelitian yang dilakukan oleh Danviriyakul et al., (2002) 

menggunakan konsentrasi lesitin 0,15% dalam pembuatan emulsi yang 

mengandung lemak susu menunjukkan bahwa pada konsentrasi tersebut sudah 

dapat dihasilkan sistem emulsi yang stabil.  
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Lesitin juga berperan sebagai antioksidan yang mampu menjaga sel-sel 

pada pankreas agar tidak mengalami kerusakan akibat oksidasi, serta mampu 

meregenerasi sel-sel yang rusak dengan cepat sehingga ketika pankreas diberi 

tambahan lesitin maka sel-sel pankreas akan berfungsi dengan baik kembali 

dan mampu membantu produksi kembali insulin secara maksimal (Baequny, 

2015). 

Penelitian lain dilakukan oleh Mastellone et al., (2000) menyatakan, 

selain isoflavon dan protein, lesitin kacang kedelai juga dapat memberikan 

efek terapi atau pencegahan hiperlipidemia dan aterosklerosis dengan 

menurunkan absorpsi kolesterol di intestinal dan akhirnya dapat menurunkan 

kadar kolesterol darah 

Menurut World Health Organization (WHO), pada tahun 2008 

prevalensi global hiperlipidemia meningkat pada orang dewasa yaitu 37% 

untuk pria dan 40% untuk wanita, di Indonesia khususnya,  pada pria sebesar 

32,8 % dan pada wanita sebesar 37,2 % (WHO, 2011). Statin (3-hidroksil-3-

metilglutaril koenzim A/HMG ko-A reduktase inhibitor) merupakan salah satu 

obat antihiperlipidemia yang umum digunakan di seluruh dunia. Sebuah meta-

analisis melaporkan bahwa terapi dengan inhibitor HMG-CoA reduktase 

(statin) dikaitkan dengan adanya peningkatan resiko New Onset 

Diabetes (NOD) (Coleman et al., 2008). 

Lesitin dapat diserap utuh melalui usus dan tergabung secara khusus ke 

dalam HDL (High Density Lipoprotein). Selain itu, lesitin kacang kedelai 

telah diketahui bertindak sebagai substrat yang baik untuk aktivitas Lecithin-
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Cholesterol Acyltransferase (LCAT). Enzim tersebut dikaitkan dengan 

pembentukan irreversible HDL2 dari HDL3. HDL2 (High Density 

Lipoprotein 2) memiliki kapasitas untuk membawa kolesterol dari jaringan 

perifer, seperti aorta, kembali ke hati dan kolesterol yang dibawa HDL 

tersebut dapat diubah menjadi asam empedu. Pada penelitian sebelumnya, 

memperlihatkan pemberian lesitin kacang kedelai pada tikus dapat 

meningkatkan aktivitas LCAT yang memungkinkan pembersihan kolesterol 

dari darah melalui ekskresi asam empedu dalam tinja (Wilson et al., 1998). 

Fosfatidilkolin merupakan sumber alami kolin, yaitu nutrisi penting 

bagi manusia sebagai prekusor neurotransmitter asetil kolin. Kolin dan lesitin 

terbukti aman dan tidak toksik untuk dikonsumsi. Tidak ada dosis maksimum 

lesitin yang disebutkan secara spesifik oleh FAO (Iswara dan Sudradjat, 

2010). 

Lesitin merupakan salah satu fosfolipid food grade utama yang 

diperoleh dari kedelai dan tanaman lain yang mengandung zat yang tak larut 

dalam aseton. Fosfolipid sangat tidak stabil ketika terpapar udara dan sinar 

matahari, sehingga penuaan warna dan ketengikan oksidasi mudah terjadi, 

tetapi stabil dalam minyak tanpa air. Lipase kemungkinan ikut menyebabkan 

penurunan fosfolipid selama penyimpanan. Fosfolipid tidak stabil pada suhu 

tinggi (Liu et al., 2011). 

5. Spektrofotometri UV-Vis 

Spektrofotometri serapan adalah pengukuran serapan radiasi 

elektromagnetik panjang gelombang tertentu yang sempit, mendekati 
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monokromatik, yang diserap zat. Pengukuran serapan dapat dilakukan pada 

daerah ultraviolet (panjang gelombang 190 nm – 380 nm) atau pada daerah 

cahaya tampak (panjang gelombang 380 nm – 780 nm). Meskipun spektrum 

pada daerah ultraviolet dan daerah cahaya tampak dari suatu zat tidak khas, 

tetapi sangat cocok untuk penetapan kuantitatif dan untuk beberapa zat 

berguna untuk membantu identifikasi. 

Daya serap atau serapan jenis zat pada batas-batas kadar tertentu adalah 

tetap, tidak tergantung dari intensitas radiasi, panjang jalan sinar dan kadar 

larutan, sehingga spektrofotometri serap dapat digunakan untuk penetapan 

kadar. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat disebabkan oleh adanya 

variasi alat atau akibat adanya perubahan fisik kimia. Penyimpangan oleh alat 

dapat disebabkan oleh lebar celah, sinar hambur, atau sinar polikromatik. 

Perubahan fisika kimia dapat berupa terjadinya perubahan kadar yang 

disebabkan oleh terjadinya asosiasi antara molekul zat yang terlarut atau 

antara molekul zat dan molekul pelarut, atau terjadinya disosiasi atau ionisasi. 

Spektrofotometer pada dasarnya terdiri atas sumber sinar monokromator, 

tempat sel untuk zat yang diperiksa, detektor, penguat arus dan alat ukur atau 

pencatat. Sel serap yang banyak digunakan memiliki ketebalan 1 cm. Setelah 

sel dicuci dengan cairan pembersih, harus dibilas dengan air kemudian dengan 

pelarut organik yang mudah menguap agar cepat kering. Sel jangan dipegang 

pada permukaan yang dilewati sinar.  

Penetapan secara kuantitatif dilakukan dengan mengukur serapan larutan 

atau dalam pelarut serta pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran 
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serapan biasanya dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum dan 

yang umumnya telah dicantumkan pada monografi. 

Pengukuran serapan suatu larutan hampir selalu digunakan blangko yang 

digunakan untuk mengatur spektrofotometer hingga pada panjang gelombang 

pengukuran mempunyai serapan nol. Maksud dari blangko tersebut adalah 

untuk koreksi serapan yang disebabkan oleh pelarut, pereaksi, sel ataupun 

pengaturan alat. Blangko dapat berupa blangko pelarut yaitu pelarut yang 

sama seperti yang digunakan untuk melarutkan zat atau blangko pereaksi yaitu 

pereaksi yang sama seperti yang digunakan untuk menyiapkan larutan zat. 

Penetapan kadar dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan  

serapan larutan zat terhadap larutan zat pembanding yang disiapkan dengan 

cara yang sama. Dalam hal ini pengukuran serapan mula-mula dilakukan 

terhadap larutan pembanding kemudian terhadap larutan yang diperiksa. 

Pengukuran kedua dilakukan secepat mungkin setelah pengukuran pertama. 

(Depkes RI, 1979). 

Hukum Lambert Beer menyatakan yang linier antara absorban dengan 

konsentrasi analit namun berbanding terbalik dengan transmitannya. Cara 

untuk menetapkan kadar sampel dengan menentukan panjang gelombang 

maksimal, absorbansi terbesar antara 0,2-0,8, penentuan operating time dan 

membuat kurva baku linier menggunakan perbandingan absorbansi sampel 

dengan absorbansi larutan baku, atau dengan menggunakan persamaan regresi 

linier yang menyatakan hubungan antara konsentrasi larutan baku dengan 
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absorbansinya. Persaman kurva baku berikutnya untuk menghitung kadar 

sampel (Rohman, 2007). 

6. Analisis Lesitin secara Spektrofotometri UV-Vis 

Latif et al., (2014) pada penelitiannya melakukan 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. Sedangkan Wang et al., (2014) menggunakan 

pelarut heksana mendapat serapan tertinggi pada 202 nm. Pemisahan lesitin 

berdasarkan rantai asam lemaknya dengan metode KCKT menggunakan 

detektor UV yang dilakukan Jangle et al., (2013) dilakukan pada panjang 

gelombang 205 nm dengan pelarut metanol. 

F. Landasan Teori 

Lesitin merupakan salah satu fosfolipid food grade utama yang dihasilkan 

dari kedelai. Warna fosfolipid dapat berubah menjadi kuning muda atau coklat 

akibat proses pemurnian, jenis produk, kondisi penyimpanan dan lain-lain. Lesitin 

tidak stabil ketika terpapar oleh udara dan pada suhu tinggi. Lipase kemungkinan 

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

Susu pada umumnya memiliki daya simpan yang relatif rendah (Buckle et 

al., 1987). Susu kedelai yang disimpan pada suhu kamar menunjukkan perubahan 

organoleptis sejak hari kedua sedangkan susu kedelai yang disimpan pada suhu 

dingin pada hari kelima. Perubahan organoleptis tersebut dapat mempengaruhi 

penerimaan konsumen. Penelitian tersebut juga menunjukkan adanya pengaruh 

suhu dan lamanya penyimpanan terhadap perubahan pH, jumlah koloni mikroba, 
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serta kandungan vitamin C. Perubahan kandungan susu kedelai dapat disebabkan 

oleh kedua faktor tersebut (Ndidi et al., 2012). Fosfolipid kedelai berkurang 

sebanyak 45% dalam 6 bulan penyimpanan, sedangkan lesitin sendiri menurun 

dari 45% menjadi 33% (Nakayama et al, 1981). Lesitin dapat 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 

1. Terdapat pengaruh suhu  dingin, sejuk dan kamar terhadap kadar lesitin dalam 

susu kedelai. 

2. Terdapat pengaruh lama penyimpanan 0, 1, 2, 5 dan 7 hari terhadap kadar 

lesitin dalam susu kedelai. 


