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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168.

“Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesunguhnya, setan

itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah:168).

Allah SWT. telah memberi petunjuk kepada kita agar memakan makanan

yang halal dan baik. Kata halal dan baik berkaitan erat dengan kesehatan manusia,

karena bisa saja makanan itu halal tetapi tidak baik untuk seseorang

(kesehatannya).

Kefir adalah minuman susu fermentasi sejenis yoghurt tetapi lebih unggul

dibandingkan dengan yoghurt terutama dari segi jumlah dan  jenis bakteri serta

khamirnya. Kefir diklasifikasikan sebagai salah satu makanan sehat atau Healt

Food di antara makanan-makanan sehat lainnya yang berasal dari seluruh dunia

serta digolongkan pada makanan fungsional. Kefir mengandung mikroflora

berbagai jenis Lactobacilli, Streptococci, Yeast dan Acetobacter. Mikroflora yang

terdapat pada kefir ini memiliki manfaat yang baik dalam meningkatkan daya

cerna susu, memperbaiki pencernaan lambung, menghambat pertumbuhan bakteri

yang berbahaya, membentuk koloni  di saluran cerna sehingga dapat menciptakan
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lingkungan yang sesuai bagi keseimbangan mikrobial dan membatasi pembusukan

di usus sehingga dapat mengontrol produksi racun dan akibat berbahaya bagi

organ vital dan sel-sel tubuh.

Kandungan gizi kefir hampir sama dengan gizi susu bahan kefir.

Kelebihannya dibandingkan dengan susu segar adalah karena asam yang

terbentuk dapat memperpanjang masa simpan, mencegah pertumbuhan

mikroorganisme pembusuk sehingga mencegah kerusakan susu, dan mencegah

pertumbuhan mikroorganisme patogen sehingga meningkatkan keamanan produk

kefir. Selain dapat dibuat dari susu segar seperti susu sapi dan susu kambing

(domba), kefir juga dapat dibuat dari susu nabati seperti dari santan kelapa dan

susu kacang kedelai.

Susu kedelai adalah salah satu produk kedelai yang memiliki kelebihan,

antara lain sesuai bagi penderita Lactose Intorelence, bergizi tinggi, tidak

mengandung kolesterol dan tidak menyebabkan alergi. Susu kedelai ini menjadi

sumber protein alternatif karena dua gelas susu kedelai dapat memenuhi 30%

kebutuhan protein sehari.1 Di samping itu, protein susu kedelai juga mempunyai

susunan asam amino yang mirip susu sapi sehingga dapat menjadi alternatif

pengganti susu sapi.

Pada proses pembuatan kefir dilakukan dengan penambahan bibit

kefir/starter pada susu segar atau susu nabati, dan proses fermentasi pada

pembuatan kefir ini dapat berlangsung selama 24-48 jam pada suhu kamar.

1 Agung Feryanto, Aneka Olahan dari Kedelai, Sama Mitra Kompetensi, Klaten, 2007,
h. 16.
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Namun karena pembuatan kefir juga dipengaruhi oleh suhu, yang mana pada

daerah beriklim panas fermentasi susu cukup dilakukan selama 18 jam.2

Berdasarkan keunggulan protein susu kedelai dibandingkan protein susu

sapi dan proses pembuatan kefir serta penelitian sebelumnya yang diteliti oleh

Wiwik Wijaningsih, bahwa aktivitas antibakteri yang paling tinggi diperoleh

dengan penambahan starter sebanyak 10% pada 200 mL susu kacang hijau.3 Oleh

karena itu, pada penelitian ini peneliti ingin meneliti kefir dari susu kedelai

dengan penambahan starter sebanyak 10% dengan variasi lama fermentasi 18, 24,

dan 48 jam terhadap kandungan protein dari kefir susu kedelai tersebut. Adapun

judul dari penelitian ini ialah: “Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Kandungan

Protein pada Kefir dari Susu Kedelai.

B. Penegasan Istilah

1. Susu Kedelai adalah minuman berkrim seperti susu yang dibuat dengan cara

merendam dan menghaluskan kedelai dengan air.4

2. Kefir adalah produk yang dihasilkan dari fermentasi susu sapi yang telah

dipasteurisasi menggunakan starter berupa butir atau biji kefir (kefir

grain/kefir  granule), yaitu   butiran-butiran   putih   atau   krem   dari

kumpulan bakteri   asam   laktat   seperti Lactobacilli,   Streptococcus  sp

dan   beberapa jenis    ragi/  khamir    nonpatogen.5

2 Pangkalan Ide, Health Secret  of Kefir, Elex Media Kompitudo, Jakarta, 2008, h. 78.
3 Wiwik Wijaningsih, Aktivitas Antibakteri  In Vitro Dan  Sifat  Kimia  Kefir Susu

Kacang Hijau (Vigna Radiata)  Oleh Pengaruh Jumlah  Starter Dan Lama Fermentasi, Tesis,
Universitas Diponogoro, Semarang, 2008, h. 106.

4 Earl Mindel, Terapi Kedelai, Delapratasa Publising, Jakarta, 2008, h. 13.
5 Op cit., h. 5.
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3. Protein adalah biopolimer yang terdiri atas banyak asam amino yang

berhubungan satu dengan lainnya lewat ikatan amida (peptida).6

4. Fermentasi adalah suatu proses oksidasi anaerob atau partial anaerobic dari

karbohidrat dan menghasilkan alkohol serta beberapa asam.7

C. Permasalahan

1. Batasan Masalah

a. Susu yang akan dijadikan sebagai Kefir ialah susu kedelai.

b. Lama fermentasi yang diteliti adalah selama 18 jam, 24 jam dan 48 jam.

c. Pengaruh lama fermentasi yang diteliti ialah terhadap kandungan protein

pada kefir dari susu kedelai yang diukur menggunakan metode

spektrofotometri UV-Vis.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

a. Berapa lama waktu fermentasi optimum untuk pembuatan kefir dari susu

kedelai dengan variasi lama fermentasi 18 jam, 24 jam dan 48 jam?

b. Bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan protein kefir

dari susu kedelai yang diukur menggunakan metode Spektrofotometri UV-

Vis?

6 Harold Hart, Craine, David J. Hart, Kimia Organik: Suatu Kuliah Singkat, terj. Suminar
Setiati Achmadi, Erlangga, Jakarta, 2003, h. 533.

7 Wiwik Wijaningsih, Op cit. h. 30.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Menganalisis lama fermentasi optimum yang digunakan untuk pembuatan

kefir dari susu kedelai dengan variasi lama fermentasi 18 jam, 24 jam dan

48 jam.

b. Mengetahui bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap kandungan

protein kefir susu kedelai yang diukur menggunakan metode

Spektrofotometri UV-Vis.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, maka diharapkan akan memberikan informasi

mengenai pengaruh lama fermentasi optimal terhadap kandungan protein kefir

dari susu kedelai. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi

informasi ilmiah tentang khasiat kefir susu kedelai sebagai bahan pangan

fungsional dan peran fungsional kefir susu kedelai tersebut khususnya

kandungan proteinnya.


