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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri pangan pada saat ini mulai maju dan berkembang, mulai banyak 

diciptakan kreasi-kreasi produk pangan. Kreasi produk pangan yang mulai 

dikembangkan mengarah pada menjawab kebutuhan pasar atau mengikuti tren 

pasar saat ini. Pembuatan kreasi produk dari pengolahan susu kedelai dapat cukup 

menjawab kebutuhan pasar, karena harganya akan lebih terjangkau dibandingkan 

dengan produk olahan susu sapi. Selain dari sisi harga, susu kedelai juga memiliki 

nilai gizi yang lebih baik bagi tubuh. “Protein susu kedelai dapat digunakan sebagai 

pengganti susu sapi bagi mereka yang alergi terhadap laktosa (lactose intolerance) 

atau bagi mereka yang tidak menyukai susu sapi” (Koswara, 2013). 

Tabel 1.1 Komposisi Gizi Susu Kedelai Dan Susu Sapi (dalam 100 gram). 

Sumber: Budimarwanti (2007) 
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Hasil olahan susu kedelai akan menjadi salah satu alternatif bagi penderita 

beberapa masalah kesehatan seperti diabetes, kanker payudara, penyakit jantung, 

dan pembengkakan arteri karena penumpukan lemak di dinding arteri. Berdasarkan 

hasil perbandingan komposisi gizi susu kedelai dan susu sapi, susu kedelai memiliki 

kadar lemak lebih rendah. Susu kedelai dapat dijadikan alternatif sebagai pengganti 

susu sapi karena kadar protein dan vitamin-vitamin di dalam susu kedelai mampu 

mengantikan protein hewani yang dibutuhkan tubuh. Susu kedelai juga dapat 

menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. 

Berdasarkan data dari produk pertanian per provinsi, Jawa Timur 

merupakan salah satu penghasil kedelai terbanyak di Indonesia. Hasil olahan yang 

saat ini diproduksi atau dikembangkan dari biji kedelai contohnya yaitu tempe, 

tahu, dan susu kedelai. Kedelai saat ini masih kurang dikembangkan menjadi 

produk-produk pangan yang lebih menarik. 

Tabel 1.2 Produksi Kedelai Menurut Provinsi (2013-2016). 

Sumber: Kementrian Pertanian RI (2017) 
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Pengolahan produk susu dapat berupa berbagai macam, salah satunya yaitu 

keju. Keju mascarpone merupakan salah satu jenis keju yang memiliki tekstur 

seperti krim, lembut dan memiliki sedikit rasa asam. Mascarpone merupakan keju 

asli dari Itali yang tergolong dalam fresh cheese yang memiliki konsistensi serupa 

dengan mentega dan mengandung 70-75% lemak (Karlin, 2011). Keju mascarpone 

ini akan diolah kembali sebagai campuran pada proses pembuatan kue atau saus 

pendamping makanan ringan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat 

suatu kreasi produk hasil olahan susu kedelai menjadi keju mascarpone. Dalam 

pengolahannya penulis akan menggantikan susu sapi dengan susu kedelai. 

Penggantian susu sapi dengan susu kedelai ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

alternatif lain bagi masyarakat yang tidak menyukai susu sapi. Penggantian 

menggunakan susu kedelai dikarenakan bila dilihat dari komposisi kandungan gizi 

susu kedelai memiliki kandungan vitamin dan protein yang lebih besar dan 

diperlukan oleh tubuh. 

Sebelum penulis melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terdapat beberapa 

penelitian terdahulu dengan topik yang sama yang dapat dijadikan sebagai 

referensi. Ada pun pembahasannya sebagai berikut:  

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Adejuyitan, dkk., (2014) mengenai 

produksi dan evaluasi mengenai produk sejenis keju dari pencampuran susu 

kedelai dan santan, membahas mengenai penambahan santan pada 

pembuatan keju dari susu kedelai. Penambahan santan pada proses 

pembuatan keju susu kedelai akan membuat kadar lemak meningkat. Lemak 
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pada soy-coconut cheese lebih tinggi dibandingkan dengan keju yang 

terbuat dari 100% susu kedelai, sehingga dapat dilihat bahwa peningkatan 

kadar lemak pada keju susu kedelai dipengaruhi oleh banyaknya 

penambahan santan pada proses pembuatannya. Protein yang terdapat 

didalam keju juga meningkat. Adejuyitan juga menyatakan dari hasil kadar 

protein dan serat bahwa keju susu kedelai mampu menurunkan kolestrol, 

menurunkan perkembangan sel kanker pada usus besar, dan beberapa 

penyakit lainnya. 

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Patil (2015) mengenai pengembangan 

keju kedelai, diketahui bahwa keju kedelai memiliki tingkat kelembaban 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan keju control yang terbuat dari susu 

sapi. Kadar abu, lemak, dan karbohidrat pada keju kedelai mengalami 

penurunan. Kadar protein yang terdapat pada keju kedelai mengalami 

peningkatan dikarenakan kedelai yang mengandung tinggi protein. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldoni (2013) mengenai perkembangan 

produk soft cheese yang diperkaya dengan konsentrat protein kedelai, 

memberikan hasil bahwa keju yang dihasilkan merupakan keju yang rendah 

lemak dan memiliki kadar protein yang lebih tinggi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses pembuatan mascarpone dari susu kedelai? 
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2. Bagaimana tekstur, warna, aroma, rasa, dan minat responden (uji 

organoleptik) terhadap mascarpone dari susu kedelai? 

3. Bagaimana kandungan gizi dari mascarpone susu kedelai? 

 

1.3 Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai oleh 

penulis dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui proses pengolahan mascarpone dari susu kedelai. 

2. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap mascarpone dari susu 

kedelai. 

3. Untuk mengetahui kandungan gizi dari mascarpone susu kedelai. 

 

1.4 Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

1. Mascarpone dari susu kedelai memiliki kadar protein yang lebih tinggi dan 

kadar lemak lebih rendah dibandingkan dengan mascarpone yang terbuat 

dari susu sapi. 

2. Tekstur akan menjadi lebih padat, dan aroma dari mascarpone susu kedelai 

akan berbeda menjadi seperti tahu karena kandungan protein dari susu 

kedelai yang bersifat emulsifier. 

 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

1.  Manfaat bagi Penulis: untuk mengembangkan produk baru yang akan di 

kembangkan dalam bisnis di bidang kuliner nantinya 
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2 Manfaat Secara Umum: 

a. Sebagai alternatif produk pangan bagi lactose intolerant. 

b. Sebagai pemanfaatan biji kedelai agar dapat diolah dan dikembangkan lagi 

menjadi produk yang lebih menarik. 

c. Sebagai referensi penelitian selanjutnya mengenai pemanfaatan produk 

hasil olahan kedelai. 

 

1.6   Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian sampai 

sebatas mengetahui kandungan karbohidrat, protein, lemak, kadar air, dan kadar 

abu di dalam mascarpone susu kedelai, serta untuk mengetahui minat masyarakat 

terhadap mascarpone susu kedelai melalui uji organoleptik. Saran untuk 

pengembangan produk selanjutnya dapat dikembangkan mengenai kandungan yang 

dimiliki mascarpone susu kedelai ini apakah baik dikonsumsi untuk penderita 

beberapa penyakit seperti diabetes. Saran penelitian lanjutan lainnya dapat dengan 

mengembangkan mascarpone susu kedelai menjadi produk kue vegetarian. 

 

1.7 Definisi Istilah 

1 Susu kedelai: hasil dari proses penggilingan kacang kedelai dan air (Ju, 

2016). 

2 Uji Organoleptik: Penilaian sensorik dengan memanfaatkan panca indera 

manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, dan rasa suatu 

produk makanan, minuman, atau obat (Ayustaningwarno, 2014). 
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1.8 Sistematika Penulisan  

Pada Bab I penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian 

mulai dari kandungan gizi kedelai. Berdasarkan perbandingan nilai gizi antara susu 

kedelai dan susu sapi, susu kedelai memiliki kadar protein lebih tinggi dan kadar 

lemak yang lebih rendah. Di Jawa Timur berdasarkan data yang diambil dari 

Kementrian Pertanian menyatakan bahwa provinsi Jawa Timur merupakan salah 

satu penghasil biji kedelai terbanyak di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu 

di dapatkan hasil bahwa kedelai mampu menurunkan kolesterol dan cocok untuk 

penderita diabetes, keju yang dihasilkan dari olahan kedelai memiliki kadar protein 

yang lebih tinggi dan kadar lemak yang lebih rendah. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses 

pembuatan mascarpone dari susu kedelai, mengetahui minat masyarakat terhadap 

mascarpone susu kedelai melalui uji organoleptik, dan mengetahui kandungan 

protein, lemak dan karbohidrat di dalam mascarpone susu kedelai melalui uji 

laboratorium. Spesifikasi produk yang diharapkan yaitu menghasilkan mascarpone 

yang rendah lemak dan memiliki kadar protein yang lebih tinggi, serta memiliki 

kadar air, tekstur, dan rasa yang berbeda. Penulis membatasi penelitian ini hanya 

sampai pada uji organoleptik dan uji kandungan gizi (lemak, protein, kadar air, 

kadar abu, dan karbohidrat) yang terdapat di dalam mascarpone susu kedelai. Pada 

Bab I juga terdapat definisi istilah dan sistematika penulisan. 

Pada Bab II penulis akan menjelaskan mengenai beberapa tinjauan 

mengenai kedelai, dan keju secara umum. Tinjauan mengenai kedelai berisi 

mengenai kedelai secara umum seperti sifat dan kandungan gizi yang dimiliki 
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kedelai. Tinjaun mengenai keju akan menjelaskan keju secara umum seperti jenis-

jenis keju, proses pembuatan keju secara umum. Pada Bab III penulis akan 

menjelaskan mengenai metode pengembangan berawal dari model pengembangan, 

prosedur pengembangan, bahan dan peralatan yang digunakan proses 

pengembangan mascarpone dari susu kedelai, rancangan waktu dan tempat 

penelitian, proses pengembangan, uji coba produk, desain uji coba, subyek uji coba, 

metode pengumpulan data, analisis data, uji laboratorium, uji organoleptik, dan 

statistik deskriptif. Pada Bab IV akan menjelaskan mengenai hasil pengembangan 

yang pertama penyajian data uji coba, lalu analisis data, analisis hasil penelitian uji 

laboratorium dan uji organoleptik (rasa, tekstur, aroma, dan warna). Pada Bab V 

akan menjelaskan mengenai kajian mascarpone susu kedelai, saran pemanfaatan 

dan pengembangan produk lebih lanjut. 

 


