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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedelai

Kedelai adalah tanaman pangan berupa semak-semak yang dapat tumbuh

tegak. Kedelai jenis ini disebut Glycine ururiencis, merupakan kedelai yang

menurunkan berbagai jenis kedelai yang kita kenal sekarang ini, yaitu Glycine

max (L.) Merril. Jenis kedelai yang dibudidayakan terdiri atas dua spesies, yaitu

Glycine max dan Glycine soja.1 Jenis Glycine max disebut dengan kedelai putih

yang bijinya berwarna kuning, agak putih atau hijau. Sedangkan Glycine soja

disebut juga kedelai hitam atau berbiji hitam.

Kedelai merupakan sumber protein nabati yang efisien dalam arti bahwa

untuk memperoleh jumlah protein yang cukup diperlukan kedelai dalam jumlah

kecil. Untuk mendapatkan 2100 kalori, menurut perumusan LIPI tahun 1968

diperlukan kacang-kacangan 44 gram per kapita per hari.2 Berikut adalah

taksonomi kedelai:3

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub-divisi : Dicotyledonae
Ordo : Polypetales
Famili : Leguminosae atau Papilionaceae
Sub-famili : Papilionoideae
Genus : Glycine max (L.) merril sinonim dengan G. soya l

sieb dan zucc atau soya max atau S. hispida

1 Agung Feryanto, Op Cit, h. 1.
2 Suprapto, Bertanam Kedelai, Penebar Swadaya, Jakarta, 2001, h. 3.
3 Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, Kedelai Budidaya dan Pascapanen, Kanisius,

Yogyakarta, 1996, h. 19.



7

Gambar II.1. Kacang kedelai putih (Glycine max (L.) merril)

B. Susu Kedelai

Susu kedelai adalah minuman berkrim seperti susu yang dengan cara

merendam dan menghaluskan kedelai dengan air. Susu ini juga dibuat dengan cara

menambahkan air pada tepung kedelai yang lemak jenuh.4 Catatan sejarah

menyebutkan bahwa susu kedelai dan tahu telah diproduksi di Cina pada periode

antara 25-220 tahun sebelum Masehi. Catatan tertua mengenai susu kedelai dan

tahu juga ditemukan di Cina sekitar 1500 tahun sebelum Masehi, dalam suatu

puisi “ode to tofu” yang ditulis oleh Su Ping. Dari Cina susu kedelai berkembang

ke Jepang, dan baru setelah perang Dunia II minuman ini merambah ke Negara-

negara asia timur dan tenggara lainnya.

Susu kedelai merupakan sumber protein alternatif karena dua gelas susu

kedelai dapat memenuhi 30% kebutuhan protein sehari. Susu kedelai tidak

mengandung laktosa (gula susu), sehingga dapat diminum dengan aman oleh

mereka yang menderita lactose intolerance. Selain itu susu kedelai juga

merupakan alternatif bagi mereka yang alergi terhadap susu sapi.

4 Earl Mindel, Loc cit.
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Susu kedelai memiliki kandungan zat gizi yang baik, mendekati apa yang

terkandung dalam susu sapi. Kadar protein susu kedelai sedikit lebih tinggi

dibandingkan dengan susu sapi. Jenis karbohidrat dalam kedelai sebagian besar

terdiri dari disakarida dan oligosakarida. Oligosakarida penyebab timbulnya

flatulensi (rafinosa dan stakhinosa) yang terkandung dalam susu kedelai, dapat

dikurangi kadarnya melalui proses pengolahan yang sesuai, misalnya dengan

perendaman dan perebusan kedelai.

Tabel II.1. Komposisi kimia susu kedelai dan susu sapi
Zat gizi Susu kedelai Susu sapi

Kalori (kal)

Protein (g)

Lemak (g)

Karbohidrat (g)

Kalsium (mg)

Fosfor (g)

Besi (g)

Vitamin A (SI)

Vitamin B1 (tiamin (mg))

Vitamin C (mg)

Air (g)

41,00

3,50

2,50

5,00

50,00

45,00

0,70

200,00

0,08

2,00

87,00

61,00

3,20

5,50

4,30

143,00

60,00

1,70

130,00

0,03

1,00

88,33

Sumber: Agung Feryanto, Aneka Olahan dari Kedelai, 2007

Untuk memperoleh susu kedelai yang baik dan layak dikonsumsi manusia,

diperlukan persyaratan sebagai berikut:

a. Bebas dari bau langu

Bau langu kedelai (beany flavor) merupakan aroma khas kedelai

mentah, yang umumnya tidak disenangi oleh berbagai golongan masyarakat.

Timbulnya rasa langu disebabkan oleh kerja enzim lipoksigenase yang
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terdapat dalam biji kedelai. Enzim tersebut bereaksi dengan lemak sewaktu

dinding sel pecah oleh penggilingan, terutama jika penggilingan dilakukan

secara basah dengan suhu dingin.

Enzim lipoksigenase mudah dirusak oleh panas. Oleh karena itu, untuk

menghilangkan bau dan rasa langu dapat dilakukan dengan cara:

1. Menggunakan air panas (suhu 80-1000C) pada saat penggilingan kedelai.

2. Merendam kedelai dalam air panas (suhu 800C) sewaktu 10-15 menit,

sebelum kedelai digiling.

b. Bebas Antitripsin

Antitripsin adalah suatu jenis protein yang menghambat kerja enzim

tripsin didalam tubuh. Asam amino ini secara alami terdapat didalam kacang-

kacangan terutama kacang kedelai.

Aktivitas antitripsin dapat dihilangkan dengan cara perendaman yang

diikuti pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan perebusan,

pengukusan, atau dengan menggunakan otoklaf. Perendaman kedelai yang

terlalu waktu dapat menyebabkan penurunan kandungan gizinya.

Penghilangan aktivitas antitripsin sangat penting karena

mempengaruhi mutu protein kedelai, makin kecil aktivitas antitripsin

didalamnya makin tinggi mutu protein kedelai tersebut.

c. Stabilitas koloid yang mantap

Untuk mendapatkan susu kedelai dengan stabilitas koloid yang baik,

dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengaturan suhu pengolahan dan penyimpanan
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Penggilingan dengan air panas (90-1000C) menghasilkan koloid

yang lebih baik dibandingkan dengan penggilingan dengan air dingin.

Penyimpanan dalam lemari es (40C) dapat menjaga stabilitas susu kedelai

jauh lebih baik daripada penyimpanan pada suhu kamar.

2. Pengaturan kadar protein

Jika kadar protein susu kedelai 7 persen atau lebih, susu kedelai

akan lebih kental dan membentuk gumpalan jika dipanaskan, sehingga

kurang disukai konsumen. Untuk mendapatkan susu kedelai yang baik

(tidak menggumpal pada waktu dipanaskan), maka kadar protein susu

kedelai harus kurang dari 7 persen. Keadaan ini dapat diperoleh dengan

penambahan air pada bubur kedelai hasil penggilingan sehingga

perbandingan air dan kedelai kering menjadi 8:1. Dengan cara ini

diperoleh kadar protein 3-4 persen.

C. Kefir

1. Pengertian

Kefir adalah minuman yang berasal dari susu hasil fermentasi oleh

sejumlah mikroba, yaitu bakteri penghasil asam laktat (BAL), bakteri

penghasil asam asetat, dan khamir (ragi).5 Kefir disebut juga The Champagne

of Cultured Milk atau minuman yang paling bernilai dari berbagai jenis susu

fermentasi. Kefir sering disamakan dengan produk fermentasi susu yoghurt,

namun kefir memiliki khasiat kesehatan dalam skala yang lebih luas.

5 Pangkalan Ide, Op cit., h. 53.
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Kefir yang dalam bahasa Turki keif mempunyai arti “perasaan yang

baik/senang”, belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Menurut

Albarri dan Murti pada tahun 2003 kefir adalah produk susu yang

difermentasikan dengan menggunakan bakteri asam laktat seperti

Lactobacillus lactis, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, dengan ragi

dalam proses fermentasi tersebut menghasilkan asam dan alkohol.6

Dalam beberapa catatan sejarah disebutkan bahwa kefir berasal dari

kawasan Eropa Tenggara, yang dikenal dengan Kaukasus, yang terletak

diantara Laut Hitam dan Laut Kaspia.7 Masyarakat di bagian utara

Pegunungan Kaukasus yang umumnya muslim telah mengkonsumsi kefir

selama berabad-abad, dan terbukti stamina serta kesehatan tubuh mereka

terjaga dengan baik.

2. Mikroorganisme dalam Kefir

Menurut Codex produk kefir adalah suatu kultur dengan biang berupa

biji kefir yang terdiri atas mikroorganisme seperti Lactobacillus kefiri dan

spesies lain, seperti Leuconostoc, Lactococcus, dan Acetobacter, yang hidup

dan memiliki kaitan erat dan khusus. Pada biji kefir juga terdapat kontribusi

kelompok ragi atau yeast, yaitu ragi yang memfermentasi laktosa

(Kluyveromyces marxianus) dan ragi yang tidak memfermentasi laktosa

(Saccaromyces unisporus, Saccaromyces cerevisiae, dan Saccaromyces

exiguous).

6Wiwik Wijaningsih, Op cit., h. 43.
7Burhan Bahar, Kefir Minuman Susu Fermentasi dengan Segudang Khasiat untuk

Kesehatan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 26.
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3. Nilai Gizi dan Khasiat

Kandungan zat gizi kefir hampir sama dengan susu yang digunakan

sebagai bahan kefir namun memiliki berbagai kelebihan bila dibandingkan

dengan susu segar. Kelebihan tersebut yaitu adanya: 8

1) Asam yang terbentuk dapat memperpanjang masa simpan, mencegah

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk sehingga mencegah

pertumbuhan mikroorganisme patogen sehingga meningkatkan keamanan

produk kefir.

2) Meningkatkan ketersediaan vitamin dan mineral (B2, B12, asam folat,

fosfor dan kalsium) yang baik untuk tubuh.

3) Mengandung mineral dan asam amino esensial (tryptopan) yang berfungsi

sebagai unsur pembangun, pemelihara, dan memperbaiki sel yang rusak.

4) Fosfor dari kefir membantu karbohidrat, lemak dan protein dalam

pembentukan  sel serta untuk  menghasilkan tenaga.

5) Mengandung kalsium (Ca) dan magnesium (Mg), Chromium (Cr) sebagai

unsur mineral mikro esensial.

Tabel II.2. Nilai gizi kefir
Kandungan Gizi Kefir Per porsi (227 g)

Energi 160 kkal
Karbohidrat 8 g

Protein 14 g
Lemak 3 g

Natrium 90 mg
Kalsium 300 mg

Vitamin A 500 UI
Vitamin D 100 UI

Sumber: Pangkalan Ade, Health Secret of Kefir 2008

8 Wiwik Wijaningsih, Op cit., h. 45.
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Kefir  mengandung sekitar  0,8%  asam laktat dan 1% alkohol.

Ditinjau dari kandungan gizi minuman ini hampir sama dengan  susu asalnya

kecuali pada laktosanya agak rendah. Beberapa efek kesehatan yang dapat

diperoleh dari bakteri asam laktat sebagai probiotik antara lain dapat

memperbaiki daya cerna laktosa, mengendalikan jumlah bakteri patogen

dalam usus, meningkatkan daya tahan alami terhadap infeksi dalam usus,

menurunkan serum kolesterol, menghambat tumor, antimutageni dan

antikarsinogenik, meningkatkan sistem imun, mencegah sembelit,

memproduksi vitamin B dan bakteriosin (senyawa antimikroba) dan

inaktivasi berbagai senyawa racun dan menghasilkan metabolit-metabolit

seperti H2O2 dan asam laktat.

Tebel II.3. Komposisi kimia kefir
No. Komponen Kadar

1
2
3
4
5
6

CO2

Protein
Lemak
Laktosa
Etanol

Asam laktat

0,65-1,33 g/l
3,16-3,18%
3,07-3,17%
1,8-3,8%
0,5-1,5%
0,7-1,0%

4. Proses Pembuatan Kefir

Proses pembuatan kefir dapat dilakukan secara tradisional atau dalam

skala industri. Secara tradisional, masyarakat dibagian utara Pegunungan

Kaukasus mempersiapkan pembuatan kefir dengan menuangkan susu kambing

atau sapi segar (susu padat lemak/full cream) dan biang (starter) kefir ke

dalam kantong yang terbuat dari kulit kambing. Kantong tersebut biasanya

mereka gantung di dekat pintu sehingga siapa pun yang memasuki atau
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meninggalkan rumah akan menggoyang kantong dan isinya pun tercampur.

Proses fermentasi berlangsung 24 jam pada temperatur ruang. Begitu kefir

yang telah jadi dikeluarkan dari kantong, susu segar baru dituang lagi ke

dalam kantong dan proses pembuatan kefir pun berlanjut terus.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa susu yang digunakan

sebaiknya merupakan susu segar mentah (raw), namun dengan alasan higienis,

susu dipanaskan atau dipasteurisasi terlebih dahulu.9 Tujuan pemanasan untuk

membunuh mikroba yang  tidak diinginkan dan denaturasi protein untuk

meningkatkan viskositas produk. Setelah dipasteurisasi, temperatur susu

diturunkan sampai mencapai suhu ruang, yaitu sekitar 20oC-25oC, kemudian

diberi starer berupa biji kefir atau starter kefir (mother culture), dan

difermentasi.

Pada akhir fermentasi produk mengandung alkohol 0,5 – 1,0% dan

asam laktat 0,9 –1,1%  dan   gas CO2. Biji  kefir  dipisahkan dari produk,

dicuci dan dipersiapkan untuk produksi selanjutnya. Untuk meningkatkan

stabilitas maka kefir didinginkan pada suhu 5˚C selama beberapa jam untuk

pematangan sehingga diperoleh kefir yang baik mutunya.

Bibit kefir juga bisa memfermentasi ‘susu’ non mamalia, seperti susu

kedelai, susu beras, dan santan. Begitu pula larutan manis lain, seperti jus

buah, air kelapa, bir jahe, dan bir.10 Hanya saja bibit kefir tidak tumbuh pada

media yang tidak mengandung faktor pertumbuhan yang dibutuhkan oleh

bakteri (faktor pertumbuhan ini ada pada susu mamalia). Dengan begitu bibit

9Burhan Bahar, Loc Cit.
10 Pangkalan Ide, Loc cit.
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kefir yang dibutuhkan pada media non susu akan berhenti tumbuh pada media

ini, jadi untuk membuatnya sebaiknya gunakan bubuk starter.

D. Protein

1. Pengertian Protein

Protein berasal dari bahasa yunani proteios yang artinya pertama.

Protein adalah poliamida, dan hidrolisis protein menghasilakn asam-asam

amino. Protein adalah makro molekul yang mempunyai berat molekul antara

lima ribu hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai panjang asam

amino, yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri

atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa asam

amino mengandung unsur-unsur fosfor, besi, iodium, dan kobalt. Unsur

nitrogen adalah unsur utama protein serta 16% dari berat protein.11 Beberapa

ciri utama molekul protein yaitu:

1. Berat molekulnya besar, ribuan sampai jutaan, sehingga merupakan suatu

makromolekul.

2. Umumnya terdiri atas 20 macam asam amino. Asam amino berikatan

(secara kovalen) satu dengan yang lain dalam variasi urutan yang

bermacam-macam, membentuk suatu rantai polipeptida ikatan peptida

merupakan ikatan antara gugus α-karboksil dari asam amino yang satu

degan gugus α-amino dari asam amino yang lainnya.

3. Terdapat ikatan kimia lain, yang menyebabkan terbentuknya lengkungan-

lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur tiga dimensi protein.

11 Muhammad Warhadikusumah, Biokimia Protein, Enzim, dan Asam Nukleat, Bandung,
1997, h. 8.
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4. Strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi,

temperatur, medium pelarut organik, dan detergen.

5. Umumnya reaktif dan sangat spesifik, disebabkan oleh terdapatnya gugus

samping yang reaktif dan susunannya khas struktur makromolekulnya.

Berbagai macam gugus samping yang biasa terdapat ialah gugus kation,

anion, hidroksil, amina, amida, tiol, dan gugus heterosiklik.

Gambar II.2. Struktur umum asam amino

2. Protein pada Kedelai

Profil asam amino protein kedelai agak berbeda dengan protein nabati

lainnya. Dibandingkan dengan pola asam amino ideal yang dipublikasikan

oleh Food & Nutrition Board maupun oleh FAO/WHO/UNU, ternyata protein

kedelai  mengandung asam-asam amino esensial dalam jumlah yang cukup,

seperti untuk histidin, isoleusin, leusin, lisin, fenilalanin dan tirosin, treonin,

triptofan dan valin. Hanya asam amino belerang, metionin, dan sistin, yang

kadarnya lebih rendah dibandingkan dengan pola asam amino yang

direkomendasikan.
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Tabel II.4. Komposisi asam amino esensial dan non-esensial protein kedelai
Asam
Amino

Esensial

Protein
Kedelai

(mg/16 g N)

% thd Pola
Referensi

FAO

Asam Amino
Non-Esensial

Protein
Kedelai

(mg/16 g
N)

Isoleusin 4,54 114 Arginin 7,23
Leusin 7,78 110 Histidin 2,63
Lisin 6,38 118 Alanin 4,26
Metionin 1,26 As. Aspartat 11,70
Sistin 1,33 As. Glutamat 18,70
Met + Cys 2,59 74 Glisin 4,18
Fenilalanin 4,94 Prolin 5,49
Tirosin 3,14 Serin 5,12
Phe + Tyr 8,08 133
Treonin 3,86 96
Triptofan 1,28 133
Valin 4,80 97

Sumber: Deddy Muchtadi, Kedelai: Komponen untuk Kesehatan 2010

Asam amino lisin terdapat banyak dalam protein kedelai dan hal ini

dianggap menguntungkan. Lisin merupakan asam amino pembatas pada

protein serealia, sedangkan serealia merupakan pangan pokok di sebagian

besar Negara berkembang dimana malnutisi protein masih merupakan masalah

gizi. Beberapa diantara jenis-jenis protein yang terkandung dalam kedelai

memberikan pengaruh fisiologis yang spesifik, yaitu yang dikenal sebagai

anti-tripsin dan hemaglutinin. Kedua jenis protein tersebut digolongkan

sebagai faktor anti-nutrisi. Pada hewan percobaan, kedua jenis protein tersebut

dapat menurunkan nilai gizi protein kedelai.

Dari persfektif gizi, protein kedelai mempunyai beberapa kelebihan

dibandingkan dengan protein hewani, diantaranya kandungan asam lemak

jenuhnya yang rendah serta tidak mengandung kolesterol, tetapi yang paling

penting adalah sifat “hipokolesterolemik”-nya seperti yang telah banyak
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diungkapkan para peneliti. Hanya sebanyak 25 g protein kedelai per hari yang

diperlukan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam plasma darah subyek

penderita hiperkolesterolemia sehingga protein kedelai dapat digunakan

sebagai salah satu bahan non-farmaklogis yang aman, aktif dan praktis untuk

menurunkan kadar kolesterol.12

Protein kedelai juga dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang,

dalam hal ini protein kedelai menyebabkan lebih sedikit kalsium yang

diekskresikan dalam urin karena kandungan asam amino belerang yang rendah

dalam protein kedelai. Protein kedelai juga mempunyai peranan dalam

mencegah dan mengobati penyakit ginjal, karena dibandingkan dengan

beberapa macam protein hewani, protein kedelai telah ditemukan tidak

memberikan pengaruh negatif terhadap fungsi ginjal. Adapun fungsi protein

bagi tubuh ialah:

1. Pertahanan tubuh/imunisasi.

Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu

protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-

benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel

asing.

2. Pembentukan sel-sel baru.

3. Sebagai sumber energi.

4. Pengganti sel-sel pada jaringan rusak.

12 Deddy Muchtadi, Kedelai Komponen Untuk Kesehatan, Alfabeta, Bandung, 2010, h.
12.
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E. Fermentasi

1. Pengertian

Kata fermentasi berasal dari bahasa Latin “fervere” yang berarti

merebus (to boil). Arti kata dari bahasa latin tersebut dapat dikaitkan dengan

kondisi cairan bergelembung atau mendidih.13 Keadaan seperti ini disebabkan

adanya aktivitas ragi pada ekstraksi buah-buahan atau biji-bijian. Gelembung-

gelembung karbon dioksida dihasilkan dari katabolisme anaerobik terhadap

kandungan gula.

Fermentasi mempunyai arti yang berbeda bagi ahli biokimia dan

mikrobiologi industri. Perubahan arti kata fermentasi sejalan dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Namun dapat disimpulkan bahwa

fermentasi mempunyai pengertian suatu proses terjadinya perubahan kimia

pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh

mikroba, walaupun dalam beberapa hal dapat juga terjadi tanpa adanya sel-sel

hidup (mikroba).

Fermentasi timbul sebagai hasil metabolism tipe anaerobik. Untuk

hidup semua organisme membutuhkan sumber energi-energi diperoleh dari

metabolisme bahan pangan di mana organisme berada di dalamnya. Bahan

baku energi yang paling banyak digunakan diantara mikroorganisme adalah

glukosa. Dengan adanya oksigen beberapa mikroorganisme mencerna glukosa

dan menghasilkan air, karbondioksida dan sejumlah besar energi (ATP) yang

digunakan untuk tumbuh, inilah metabolism tipe aerobik. Akan tetapi

13 Machfud, E. Gumbira Said, Krisnani, Fermentor, IPB, Bogor, 1989, h. 9.
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beberapa mikroorganisme dapat mencerna bahan baku energinya tanpa adanya

oksigen dan sebagai hasilnya bahan baku energi ini hanya sebagian yang

dipecah.

Produk akhir yang dihasilkan pada metabolisme ini ialah sejumlah

besar asam laktat, asam asetat dan etanol serta sejumlah kecil asam organik

volatil lainnya, alkohol dan ester dari alkohol tersebut. Pertumbuhan yang

terjadi tanpa adanya oksigen sering dikenal sebagai fermentasi. 14

Glukosa
↓

Fosforgliseraldehid
↓

Asam pirufat

Aerobik:
Energ tinggi CO2 + H2O

Gambar II. 3. Alur dasar biokimia dari fermentasi bahan pangan

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fementasi

a. Mikroba

Ada tiga karakteristik penting yang harus dimiliki oleh mikroba

bila akan digunakan dalam fermentasi.15

1) Mikroba harus mampu tumbuh dengan cepat dalam suatu substrat dan

lingkungan yang cocok dan mudah untuk dibudidayakan dalam jumlah

besar.

14 Buckle, Edwards, Fleet, dan Wootton, terj. Hari Purnomo dan Adiono, Ilmu Pangan,
UI-Press, Jakarta, 2007, h. 93.

15 Norman W. Desrosier, Teknologi Pengawetan Pangan, UI-Press, Jakarta, 1988, h. 320.

Anaerobik (Fermentasi): Asam
laktat, Etanol, Asam asetat, Asam-
asam lainnya, alkohol, ester, keton
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2) Organisme harus mempunyai kemampuan untuk mengatur ketahanan

fisiologis dalam kondisi seperti tersebut di atas, dan menghasilkan

enzim-enzim esensial dengan mudah dan dalam jumlah besar agar

perubahan-perubahan kimia yang dikehendaki dapat terjadi.

3) Kondisi lingkungan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan produksi

maksimum secara komparatif harus sederhana.

b. Lama Fermentasi

Bila suatu sel mikroorganisme diinokulasikan pada media nutrien

agar, pertumbuhan yang terlihat mula-mula  adalah suatu  pembesaran

ukuran, volume dan  berat sel.  Ketika ukurannya  telah mencapai kira-kira

dua kali dari besar sel normal, sel tersebut membelah dan menghasilkan

dua sel. Sel-sel tersebut kemudian tumbuh dan membelah diri

menghasilkan empat sel. Selama kondisi memungkinkan, pertumbuhan

dan pembelahan sel berlangsung  terus sampai sejumlah besar populasi sel

terbentuk. Waktu  antara masing-masing  pembelahan sel berbeda-beda

tergantung dari spesies dan kondisi lingkungannya, tetapi untuk

kebanyakan bakteri  waktu ini berkisar antara 10–60 menit. Tipe

pertumbuhan  yang cepat ini disebut pertumbuhan logaritmis atau

eksponensial karena bila log jumlah sel  digambarkan terhadap waktu

dalam grafik akan menunjukkan  garis lurus. Tetapi pada kenyataannya

tipe  pertumbuhan eksponensial ini tidak langsung terjadi  pada saat sel

dipindahkan ke   medium pertumbuhan dan tidak  terjadi  secara terus

menerus.
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c. pH

Makanan yang mengandung asam biasanya tahan lama, tetapi jika

oksigen cukup  jumlahnya dan kapang dapat  tumbuh serta fermentasi

berlangsung terus, maka daya awet dari asam tersebut akan hilang. Pada

keadaan ini mikroba proteolitik dan lipolitik dapat berkembang  biak.

Sebagai contoh misalnya susu segar pada umumnya akan  ditumbuhi

dengan beberapa  macam mikroba, mula-mula adalah Streptococcus lactis

akan menghasilkan  asam laktat.  Tetapi pertumbuhan  selanjutnya dari

bakteri ini akan terhambat oleh keasaman yang dihasilkannya sendiri.

Selanjutnya  bakteri  menjadi  inaktif sehingga  akan tumbuh bakteri jenis

Lactobacillus yang lebih toleran   terhadap asam. Lactobacillus juga  akan

menghasilkan asam lebih banyak lagi sampai jumlah tertentu yang dapat

menghambat pertumbuhannya.

d. Suhu

Tiap-tiap mikroorganisme  memiliki suhu pertumbuhan maksimal,

minimal dan optimal yaitu suhu yang memberikan pertumbuhan terbaik

dan perbanyakan diri tercepat. Mikroorganisme dapat diklasifikasikan

menjadi  tiga kelompok berdasarkan suhu pertumbuhan yang

diperlukannya yaitu golongan psikrofil, tumbuh pada suhu dingin dengan

suhu optimal 10-20˚C, golongan  mesofil  tumbuh pada suhu sedang

dengan suhu optimal 20-45˚C dan golongan termofil tumbuh pada suhu

tinggi dengan suhu optimal 50-60˚C. Suhu  fermentasi sangat menentukan

macam mikroba yang dominan selama fermentasi.
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e. Oksigen

Tersedianya oksigen dapat mempengaruhi pertumbuhan

mikroorganisme. Jamur bersifat aerobik (memerlukan oksigen) sedangkan

khamir dapat bersifat aerobik atau anaerobik tergantung pada kondisinya.

Bakteri diklasifikasikan menjadi empat  kelompok yaitu aerob obligat

(tumbuh jika persediaan oksigen banyak),  aerob fakultatif (tumbuh  jika

oksigen  cukup, juga dapat tumbuh  secara anaerob),  anaerob obligat

(tumbuh jika tidak ada oksigen) dan anaerob fakultatif (tumbuh jika tidak

ada oksigen juga dapat tumbuh secara aerob).

F. Spektrofotometri UV – Vis

Spektrofotometri UV-Vis adalah teknik analisis spektroskopi yang

menggunakan sumber radiasi elektromagnetik ultra violet (190-400) dan sinar

tampak (400-800) dengan menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometri UV-

Vis ini merupakan gabungan antara spektrofotometri Ultra Violet dan visible.

Metode spektrofotometri UV-Vis berdasarkan penyerapan sinar tampak oleh suatu

larutan warna. Hanya larutan asam amino berwarna yang dapat ditentukan dengan

metode ini. Asam amino tidak berwarna dapat dibuat dengan mereaksikannya

dengan pereaksi yang menghasilakan asam amino berwarna.

Analisis dengan spektrofotometri visible biasanya meliputi empat tahap

pengerjaan, yaitu:

a. Pembentukan molekul yang dapat menyerap di daerah sinar tampak

(pewarnaan).

b. Pemilihan panjang gelombang.
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Ada beberapa alasan mengapa harus menggunakan panjang

gelombang optimum, yaitu: 16

1) Panjang gelombang optimum kepekaannya maksimal karena

perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi adalah yang

paling besar.

2) Di sekitar panjang gelombang optimum bentuk kurva kalibrasi datar

dan pada kondisi tersebut hukum Lambert-Beer akan terpenuhi.

3) Jika dilakukan pengukuran ulang maka kesalahan yang disebabkan

oleh pemasangan ulang panjang gelombang akan kecil sekali.

c. Pembuatan kurva kalibrasi

Dalam menggunakan spektrofotometer, untuk menghindari

kesalahan pengukuran sebaiknya bekerja pada larutan dengan konsentrasi

dimana transmitannya antara 20-80% atau 0,2 – 0,8. Anjuran ini berdasarkan

anggapan bahwa kesalahan dalam pembacaan T adalah 0,005 atau 0,5%

(kesalahan fotometrik)

d. Pengukuran absorban cuplikan

1. Instrumen pada Spektrofotometri UV-VIS

Peralatan spektrofotometri UV-Vis sangat beragam dari yang manual

seperti spekronik 20 sampai yang telah digital atau dihubungkan dengan

peralatan komputer (komputerisasi) dari berbagai merek sesuai dari Negara

produsennya. Biasanya peralatan spektrofotometri UV disatukan dengan

tampak (visible), sehingga pemakaiannya sesuai peruntukannya.

16 Ibnu Ghalib Ghandjar dan Rohman, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 2007, h. 255.
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Secara umum komponen-komponen spektrofotometri baik yang sinar

tunggal (single beam) maupun sinar ganda (double beam) adalah sebagai

berikut:

a. Sumber radiasi (sinar)

Sumber radiasi untuk sinar tampak (visible) yang umum digunakan

adalah lampu halogen kuarsa atau lampu tungsten. Tungsten yang digenal

juga dengan nama wolfram merupakan unsur kimia dengan simbol W dan

nomor atom 74. Tungsten mempunyai titik didih yang tertinggi (3422oC)

dibandingkan logam lainnya, karena sifat inilah ia digunakan sebagai

sumber lampu. Sebagai sumber radiasi UV digunakan lampu hidrogen (H)

atau deuterium (D).

b. Monokromator

Monokromator merupakan serangkaian alat optik yang

menguraikan radiasi polikromatik menjadi jalur-jalur yang efektif/panjang

gelombang tunggal dan memisahkan panjang gelombang tersebut menjadi

jalur-jalur yang sangat sempit.17

c. Tempat Cuplikan

Cuplikan yang dianalisis pada daerah visible biasanya merupakan

gas atau larutan yang ditempatkan dalam sel atau kuvet. Sel yang

digunakan untuk cuplikan yang berupa gas mempunyai panjang lintasan

dari 0,1 hingga 100 nm, sedangkan sel untuk larutan mempunyai panjang

lintasan dari 1 hingga 10 cm. sebelum sel dipakai harus dibersihkan

17Ibid., h. 40
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dengan air atau jika dikehendaki dapat dicuci dengan larutan detergen atau

asam nitrat panas.

d. Detektor

Detektor merupakan alat yang mengubah energi cahaya menjadi

energi listrik, yang memberikan suatu isyarat listrik berhubungan dengan

daya radiasi yang diserap oleh permukaan yang peka.

Suatu diagram sederhana spektrofotometri UV-Vis ditunjukan pada

gambar di bawah ini.

Gambar II.4. Bagan sederhana Spektrofotometri UV-Vis

2. Pereaksi Penentuan Protein

Salah satu reagen yang dapat digunakan untuk penentuan protein ialah

reagen biuret. Penetapan kadar protein dengan menggunakan reagen biuret

berdasarkan kenyataan bahwa dua atau lebih ikatan peptida dapat berikatan

secara kovalen koordinasi dengan Cu2+ dari tembaga (II) sulfat yang berasal

dari pereaksi biuret dalam suasana alkalis. Ion Cu2+ ini berikatan dengan dua

atom nitrogen dan dua atom oksigen dari dua ikatan peptida membentuk

senyawa kompleks yang berwarna ungu yang dapat diukur secara

spektrofotometri. Reaksi yang terjadi pada penetapan kadar protein secara

biuret adalah sebagai berikut:

CuSO4.5H2O + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4 + 5H2O
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Cu(OH)2 Cu2+ + 2OH-

Gambar II.5. Reaksi antara Ikatan Peptida dengan Logam Cu (Berasal dari
pereaksi Biuret dalam Suasana Basa)

Tabel II.5. Klasifikasi sinar tampak dengan warna komplementernya
Panjang

gelombang (nm)
Warna Warna komplementer

400-435

435-480

480-490

490-500

500-560

560-580

580-610

610-680

680-800

Violet/ungu/lembayung

Biru

Biru kehijauan

Hijau  kebiruan

Hijau

Hijau kekuninngan

Jingga

Merah

Ungu kemerah-merahan

Hijau kekuningan

Kuning

Jingga

Merah

Ungu kebiruan

Ungu

Biru kehijauan

Hijau kebiruan

Hijau

Sumber: Marham Sitorus, Spektroskopi Elusidasi Struktur Molekul Organik, 2009

Pada pengukuran dengan reagen biuret, harus dilakukan penambahan

larutan buffer. Larutan buffer ini bertujuan untuk mempertahankan nilai pH

pada sampel. Pada larutan buffer asam ini terjadi penambahan basa (reagen

biuret), maka ion OH- dari basa itu akan bereaksi dengan ion H+ membentuk

air. Hal ini akan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke kanan sehingga

konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Jadi penambahan basa menyebabkan
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berkurangnya komponen asam (CH3COOH), bukan ion H+. basa yang

ditambahkan tersebut bereaksi dengan asam CH3COOH membentuk ion

CH3COO- dan air.

Reaksi: CH3COOH (aq) + OH- (aq) → CH3COO- (aq) + H2O (aq)


