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ABSTRACT 

 The aim of this research was to conduct the effect of adding liquid exstract of basil on 
antoksidan activity and sensories value of soymilk. This research was designed using completely 
randomized design (CRD) with one factor (the addition liquid extract of basil). i.e. K1(0%), K2(5%), 
K3(10%), K4(15%), K5(20%), K6(25%). The data were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) at 
5% significant level using Co-Stat software and tested using Honestly Significant Difference (HSD). 
The results showed that the addition liquid extract of basil had significantly different effect on 
antioxidant activity and sensories soymilk the parameters of color, taste, and aroma the addition liquid 
extract of basil it did not significantly different in tanin contant and pH. The results showed that the 
highhest of antioxidant activity is soymilk with treatment K6 (25%) with a value of 38,5%. 
 
 

Keywords: Antioksixidant, basil (Ocimum basilicum), soymilk. 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  penambahan ekstrak cair daun kemangi 

terhadap aktivitas antioksidan dan sifat sensoris susu kedelai. Rancangan yang digunakan adalah 
rancangan acak lengkap (RAL) dengan satu faktor (penambahan ekstrak cair daun kemangi) yaitu 
K1(0%), K2(5%), K3(10%), K4(15%), K5(20%), dan K6(25%). Data hasil penelitian dianalisis 

menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5% menggunakan software Co-Stat dan diuji 
lanjut menggunakan uji lanjut Beda Nyata Jujur (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penambahan ekstrak cair daun kemangi memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap aktivitas 

antioksidan dan sifat sensoris susu kedelai dengan parameter warna, rasa dan aroma. Sedangkan 
penambahan ekstrak cair daun kemangi tidak memberikan pengaruh berbeda nyata terhadap analisis 
kadar tanin dan pH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aktivitas antioksidan tertinggi adalah susu 

kedelai dengan perlakuan K6 (25%) dengan nilai yaitu 38,5%. 
 

Kata kunci: Aktioksidan, daun kemangi, susu kedelai  

 

 
 

 
 

PENDAHULUAN 

Susu kedelai merupakan produk hasil 

ekstraksi kedelai dengan menggunakan air, 
yang mempunyai penampakan dan nilai gizi 
seperti protein yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan susu sapi. Susu kedelai mengandung 
sumber protein yang baik (Nirmagustina dan 
Wirawati, 2014). Selain itu susu kedelai juga 

mengandung serat kasar dan tidak 
mengandung kolesterol sehingga cukup baik 
bagi kesehatan (Muawanah, 2009). Menurut 

Koswara, (2006) yang menyatakan bahwa 
kandungan susu kedelai bila dilihat dari segi 
gizinya mempunyai kadar protein yang lebih 

tinggi dibandingkan susu sapi maupun ASI, 
yaitu 4,4 g/100 g untuk sari kedelai, 2,9 

g/100 g untuk susu sapi dan 1,4 g/100 g 
untuk ASI. 

Keunggulan susu kedelai menurut 

Koswara, (2006) yaitu dapat menjadi 
alternatif pengganti susu sapi bagi orang yang 
alergi dan tidak menyukai susu sapi atau bagi 
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mereka yang tidak dapat menjangkau harga 

susu sapi yang mahal karena susu kedelai 
harganya lebih murah jika dibandingkan 

dengan susu hewani, serta susu kedelai 
memiliki nilai gizi yang baik dan cocok 
dikonsumsi untuk semua golongan usia. 

Kelebihan lain susu kedelai adalah tidak 
mengandung laktosa sehingga susu ini cocok 
dikonsumsi penderita intoleransi laktosa, yaitu 

seseorang yang tidak mempunyai enzim 
lactase dalam tubuhnya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi 

penerimaan konsumen terhadap susu kedelai 
yaitu bau langu (beany flavour). Menurut 
Mudjajanto, (2005) dalam Picauly, (2015) bau 

dari kedelai disebabkan adanya kerja enzim 
lipoksigenase yang terdapat pada biji kedelai 
terutama pada waktu pengolahan susu 

kedelai. Enzim itu akan bereaksi dengan 
lemak pada waktu penggilingan kedelai, 

terutama jika digunakan air dingin. Hasil 
reaksinya paling sedikit berupa delapan 
senyawa volatil (mudah menguap) terutama 

etil-fenil-keton. 
Rasa langu dalam susu kedelai dapat 

diatasi dengan teknologi yang sesuai dan 

penggunaan varietas kedelai yang sesuai, 
yakni berbiji kuning, berkadar protein tinggi 
dan intensitas langunya rendah. Selain itu, 

untuk menghilangkan bau langu dapat 
dilakukan dengan cara menggunakan air 
panas (80-100 oC) pada saat penggilingan 

kedelai (Koswara, 1992 dalam Endrasari, 
2012). Menurut Santoso (1995) citarasa langu 
dapat disamarkan dengan penambahan 

essence seperti vanili, pandan, coklat, mocca, 
kayu manis, jahe dan daun kemangi. Selain 

rasa langu, kandungan gizi susu kedelai masih 
kurang dibandingkan dengan susu sapi seperti 
kalsium, fosfor dan vitamin D (Sutrisno, 

2006). Karena itu untuk meningkatkan 
kandungan gizi dalam susu kedelai tersebut 
perlu dilakukan fortifikasi ekstrak daun 

kemangi yang berfungsi sebagai antioksidan 
pada susu kedelai. 

Daun kemangi (Ocimum basilicum L) 

merupakan salah satu tumbuhan alam yang 
mudah diperoleh di Asia seperti di Indonesia 
(Joseph, 2013).

 

Daun Kemangi biasa 

dikonsumsi masyarakat sebagai bahan 
pelengkap lalapan di berbagai warung makan. 
Selain itu karena baunya yang harum, sering 

digunakan untuk mencuci tangan. Senyawa 
antioksidan yang terkandung dalam Ocimum 
basilicum berupa senyawa fenolik (tokoferol, 

flavonoid dan asam fenolat), senyawa 
nitrogen dan betakaroten. Flavonoid ini dapat 

bersifat anti inflamasi yang dapat mengurangi 

rasa sakit apabila terjadi pendarahan atau 

pembengkakan pada luka (Hidayati, 2008). 
Menurut Hariana, (2008) menyatakan 

bahwa kemangi dapat dimanfaatkan sebagai 
antioksidan alami terkait dengan kandungan 
flavonoid dalam bentuk apigenin yang 

merupakan golongan flavon. Senyawa kimia 
yang terkandung lainnya yaitu tanin (4,6%) 
dan minyak atsiri (2%). Minyak atsiri yang 

terkandung dalam kemangi dapat digunakan 
sebagai sumber aroma dan flavor berbagai 
produk makanan (Lougrin and Kasperbauer, 

2003). Biasanya kemangi dikonsumsi dalam 
bentuk segar sebagai lalapan untuk 
menghilangkan bau yang tidak sedap (Manan, 

2002). 
Menurut Maslachah, (2001) 

pembuatan susu kedelai dengan penambahan 

ekstrak vanili, pandan, coklat, jahe dan 
termasuk daun kemangi dapat dilakukan 

untuk meningkatkan citarasa, aroma, warna, 
nilai gizi serta dapat meningkatkan senyawa 
antioksidan. Menurut penelitian terdahulu 

yang dilakukan Pramitasari, (2010) bahwa 
penambahan ekstrak jahe dengan konsentrasi 
3% dapat meningkatkan kandungan 

antioksidan susu kedelai yakni 21,673% dan 
secara keseluruhan menghasilkan susu 
dengan sifat sensoris paling disukai dengan 

nilai 3,75. Menurut Guruh, (2014) 
penambahan buah bit 15% dapat 
meningkatkan nilai antioksidan sebesar 

42,56% pada produk yoghurt. Sedangkan 
menurut Malo, (2017) penambahan ekstrak 
buah naga 20% memiliki pengaruh terbaik 

terhadap sifat sensoris dan daya antioksidan 
dengan nilai yaitu 32,39%. Oleh karena itu, 

telah dilakukan penelitian tentang “Pengaruh 
Penambahan Ekstrak Daun Kemangi terhadap 
Aktivitas Antioksidan dan Sifat Sensoris Susu 

Kedelai”. 
  
    Bahan dan Metode 

Bahan dan Alat 

Adapun bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kacang kedelai 
impor (LOTUS), daun kemangi segar yang 
diperoleh dari kebun di rumah, gula, garam 

dan air (NARMADA), aquades, methanol 96% 
dan DPPH 0,2 mM dan larutan KMnO4 

Adapun alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah saringan, kain 
saring, blender, gelas ukur, termometer, panci 
dan kompor, pisau (stainless), blender, 

timbangan digital merk KERN, 
spektrofotometer UV-VIS, waterbath merk 

MEMMERT, homogenizer merk HEIDOLPH, 
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loyang, gunting, talenan, cawan porselin, 

desikator, erlenmeyer, labu takar, baskom, 
labu ukur, pipet volume, tabung reaksi, gelas 

plastik, rak tabung reaksi, gelas piala, 
desikator, stopwatch, sarung tangan, dan 
kertas label.   

 
Metode  

 Rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan percobaan faktor tunggal 

penambahan ekstrak cair daun Kemangi (K) 
dengan 6 perlakuan K1(0%), K2(5%), 
K3(10%), k4(15%), K5(20%), K6(25%). 

Setiap perlakuan (t) yaitu 6 perlakuan 
diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 
18 unit percobaan. Data hasil pengamatan 

dianalisis keragaman (Analysis of Variance) 
pada taraf signifikansi 5%  menggunakan 
software Co-Stat. Apabila terdapat perbedaan 

nyata, maka dilakukan uji lanjut 
menggunakan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
pada taraf 5% (Hanafiah, 2012). 

Parameter yang dianalisa meliputi uji 

aktivitas antioksidan (Osawa, 1981), uji kadar 

tanun (Sudarmadji, 1984), pH (Sudarmadji 

dkk. 2010) serta uji mutu sensoris (warna, 

aroma dan rasa) (Rahayu,1998). 

 

Proses Pembuatan Ekstrak Cair Daun 

Kemangi 

Sampel yang digunakan adalah daun 
kemangi (Ocimum basilicum L.). Daun 

kemangi dibersihkan dari sisa-sisa kotoran 
yang menempel dengan menggunakan air 
mengalir. Setelah itu dilakukan penirisan dan 

diangin-anginkan. Kemudian dilakukan 
perajangan atau dipotong kecil-kecil untuk 
memudahkan penggilingan. Selanjutnya daun 

kemangi tersebut kemudian blender dengan 
penambhan air 1: 3 sehingga didapatkan 
bubur kemangi. Bubur kemangi tersebut 

kemudian di saring menggunakan saringan 80 
mesh dan kemudian di press menggunakan 
kain saring sehingga didapatkan ekstrak cair 

daun kemangi.  

  

Proses Pembuatan Susu Kedelai 

1. Persiapan Bahan Baku 
          Bahan baku yang digunakan adalah 
Kedelai varietas impor mer LOTUS yang 

diperoleh dari kebun Mataram. Kedelai yang 
diperoleh kemudian dibawa ke Laboratorium 

Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri 
Universitas Mataram. 

2. Sortasi 

           Biji kedelai yang akan digunakan 
dipilih yang masih bagus dan tidak rusak 

dengan ciri-ciri warna kedelai yang kuning 
merata agak kecokelatan, bulat, kering dan 
padat. 

3. Pencucian 
 Biji Kedelai kemudian dicuci bersih 
menggunakan air mengalir. 

4. Perendaman 
 Biji kedelai yang telah dicuci bersih 
kemudian di rendam selama 10 jam dengan 

perbandingan air yaitu 1:10. 
5. Penirisan 
 Biji kedelai yang telah direbus 

kemudian di tiriskan untuk menghilangkan 
airnya. 
6. Perebusan (Blanching) 
            Kemudian kedelai direbus selama 30 
menit pada suhu 90°C. Pada perebusan 

digunakan air yaitu 1:3. 
7. Penirisan 
 Biji kedelai yang telah direbus 

kemudian di tiriskan airnya untuk 
memudahkan pengupasan kulit ari dari biji 
kedelai. 

8. Pengupasan Kulit ari 
Kedelai yang telah dimasak, 

didinginkan, kemudian dikupas kulitnya 

dengan tujuan untuk mendapatkan kedelai 
yang bersih 
9. Penggilingan (blender) 

Kedelai yang sudah dikupas kulitnya 
kemudian digiling menggunakan blander 
selama 5 menit dengan perbandingan air 1:3. 

10. Penyaringan 
 Setelah biji kedelai digiling kemudian 

disaring menggunakan saringan 80 mesh 
untuk memudahkan dalam mendapatkan sari 
kedelai, kemudian dipress menggunakan kain 

saring untuk mendapatkan sari kedelai murni, 
sedangkan ampasnya dibuang. 
11. Perebusan 

Sari kedelai hasil penyaringan 
kemudian direbus selama 10 menit pada suhu 
800C 

 

Proses Pembuatan Susu Kedelai dengan 
Ekstrak Cair Daun Kemangi 

1. Penimbagan 

 Sari kedelai yang dihasilkan 

ditimbang terlebih dahulu masing-masing 

sebanyak 200 g.  

2. Pencampuran 

          Sari kedelai yang telah di timbang 

kemudian ditambahkan ekstrak cair daun 
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kemangi sesuai perlakuan masing-masing 

0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%.  

3. Perebusan Susu Kedelai dengan 

Penambahan Ektrak Kemangi 

           Sari kedelai yang sudah 

ditambahkan ekstrak kemangi dengan 

konsentrasi 0%, 5%, 10%, 15%,  20% dan 

25%. kemudian dipanaskan dengan cara 

direbus pada suhu 80°C selama 15 menit. 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Tabel 1. Signifikannsi Pengaruh Penambahan 

Ekstrak Cair Daun Kemangi terhadap 

Parameter yang Diamati pada Susu 
Kedelai 

Keterangan:   S   = Signifikan (berbeda nyata) 

                    NS = Non Signifikan (tidak berbeda nyata) 

1. pH 

pH merupahan derajat keasaman 
yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh 
suatu larutan (Kustini, 2016). Nilai pH 
merupakan salah satu indikasi ada atau 

tidaknya aktivitas mikroorganisme maupun 
enzim pada bahan pangan. pH mempengaruhi 
banyak reaksi kimia dan enzimatik. pH yang 

tinggi biasanya diperlukan untuk menghambat 
pertumbuhan mikroba atau proses enzimatik. 
Sebaliknya perubahan pH yang relatif kecil 

dapat menyebabkan perubahan kualitas pada 
makanan (Fenema, 1996). Berdasarkan data 
hasil pengamatan dan analisis keragaman 

pengaruh penambahan ekstrak cair daun 
kemangi dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Pengaruh Lama 

Pengeringan    terhadap Kadar Air Teh Kulit 

   Melinjo 
Berdasarkan hasil yang diperoleh 

pada Gambar 1, terlihat bahwa penambahan 

ekstrak cair daun kemangi tidak memberikan 
pengaruh yang berbeda nyata terhadap pH 
susu kedelai. Semakin tinggi penambahan 

ekstrak cair daun kemangi maka semakin 
meningkat nilai pH susu kedelai yaitu dari 6,5- 

6,74. Hal ini dikarenakan kemampuan ekstrak 
etanol daun kemangi dalam meningkatkan pH 
ditunjukkan melalui komponen kimia yang 

dikandungnya, yaitu adanya kandungan 
flavonoid pada daun kemangi. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Heinrich (2010) 

penamabahan ekstrak daun kemangi 70% 
dapat meningkatkan nilai pH. 

 

2. Aktivitas antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat 

menghambat reaksi oksidasi dengan cara 
mengikat radikal bebas dan molekul yang 
sangat reaktif. Antioksidan dalam pangan 

berperan penting untuk mempertahankan 
mutu produk, mencegah ketengikan, 
perubahan nilai gizi, perubahan warna dan 

aroma, serta kerusakan fisik lain yang 
diakibatkan oleh reaksi oksidasi (Winarsi, 
2007). Hasil analisis  keragaman pada taraf 

5% (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa 
perlakuan penambahan ekstrak cair daun 
kemangi memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata terhadap aktivitas antioksidan susu 
kedelai. Hubungan pengaruh perlakuan 

penambahan ekstrak cair daun kemangi dapat 
dilihat pada Gambar 2. 
 

 

 

 

 

Parameter Signifikansi 

Nilai pH NS 

Aktivitas Antioksidan S 

Kadar Tanin S 

Warna (Hedonik) S 

Warna (Mutu Hedonik) S 

Rasa (Hedonik) S  

Rasa (Mutu Hedonik) S 

Aroma (Hedonik) S 

Aroma ( mutu Hedonik) S 
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Berdasarkan Gambar 4.2, 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 
aktivitas antioksidan yang dihasilkan akan 

semakin tinggi yaitu dari 10,35% - 38,5%. 
Hal ini dikarenakan kandungan kimia dari 
kemangi yang dapat berfungsi sebagai anti 

radikal bebas seperti asam askorbat (Vitamin 
C), tokoferol (Vitamin E), β-karoten, β-
sitosterol, eugenol, asam palmitat, senyawa 

fenolik (flavonoid, asam fenolat) dan senyawa 
nitrogen (alkaloid, turunn klorofil, asam amino 
dan amina) (Hariana, 2008).  

Kemampuan aktivitas antioksidan 
daun kemangi serta kandungan flavonoid, 
tanin serta minyak atsiri menjadi peran 

penting dalam peningkatan aktivitas 
antioksidan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
Rohdiana dan Widiantara (2008) bahwa tanin 

merupakan zat yang berperan sebagai 
antioksidan. Shahidi dan Naczk (1995) 
mengemukakan bahwa senyawa yang 

tergolong antioksidan alami dari golongan 
senyawa fenolik seperti senyawa fenolik 

sederhana, flavonoid dan tanin. Senyawa 
flavonoid, fenolik sederhana dan tanin 
merupakan senyawa antioksidan yang 

mengandung struktur fenol dan memiliki 
beberapa gugus fungsi hidroksi yang banyak 
terdapat dalam tanaman. Senyawa non 

fenolik yang dapat memiliki aktivitas 
antioksidan antara lain alkaloid, minyak atsiri, 
dan saponin. Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang menyatakan adanya senyawa 
alkaloid dan saponin dalam tanaman 
Graptophylum pictum Griff dan Gynura 
procumbens Merr. (Ozaki dkk., 1989) serta 
adanya kandungan minyak atsiri dalam 
Ocimum basilicum (Viera dan simon, 2000). 

 

 

 

 

3. Kadar Tanin 

Tanin adalah senyawa metabolit skunder yang 
terdapat pada tanaman dan disintesis oleh 

tanaman (Hidayat, 2013). Sifat tanin biasanya 
higroskopis, larut dalam air panas membentuk 
larutan koloid bukan larutan sebenarnya, larut 

dalam pelarut organik yang polar dan dapat 
diendapkan dengan penambahan asam 
mineral atau garam (Robinson, 1995). 

 Berdasarkan data hasil penelitian dan 
analisis keragaman pada Tabel 4.3, dapat 

dilihat bahwa penambahan ekstrak cair daun 
kemangi tidak memberikan pengaruh berbeda 
nyata terhadap kadar tanin susu kedelai. 

Hubungan pengaruh penambahan ekstrak cair 
daun kemangi tehadap kadar tanin susu 
kedelai dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 
 

Dapat dilihat pada Gambar 4.3 
menunjukkan bawa semakin tinggi 
penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 

semakin tinggi kadar tanin yang dihasilkan 
yaitu dari 0,08% - 0,23%. Hal ini dipengaruhi 
oleh penambahan ekstrak cair daun kemangi 

yang semakin meningkat sehingga 
meningkatkan kadar tannin dari susu kedelai. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Manan (2012) 

yang menyatakan bahwa daun kemangi 
mengandung senyawa tannin yaitu sebesar 
4,5%. 

Kadar tanin ini berkaitan dengan 
aktivitas antioksidan, jika kadar tanin 

menurun maka aktivitas antioksidan akan 
menurun juga, begitupun sebaliknya. Hal 
tersebut juga dikemukakan oleh Rohdiana dan 

Widiantara (2008) bahwa tanin merupakan 
zat yang berperan sebagai antioksidan.  
Menurut Ahadi (2003) tannin bersifat larut 

dalam air dan rentan terhadap panas 
sehingga yang terbaca saat dilakukan 
pengujian hanya sedikit.  Berdasarkan grafik 

kadar tanin susu kedelai  meningkat sekitar 
0,08% sampai 0,2%. Hal ini dikarenakan pada 
proses pencampuran menyebabkan 



 

7 
 

kandungan tanin pada ekstrak cair daun 

kemangi sebagian besar larut dalam susu 
kedelai. Selain itu penyebab kadar tanin yang 

sedikit ini juga dapat disebabkan karena 
pengolahan pemanasan pada susu. Hal ini 
sesuai dengan literatur yang menyebutkan 

bahwa tanin akan terurai menjadi glukosa dan 
asam galat, jika dipanaskan pada suhu 
98.99℃-101.67℃ (Browning, 1996).  

Menurut Zilic dkk., (2013) 

menyatakan bahwa kadar tanin dalam kedelai 
kuning adalah sebanyak 0,63%. Berdasarkan 
hasil analisis data dilihat bahwa susu kedelai 

dengan perlakuan baik itu K1 sampai dengan 
perlakuan K6 memiliki kadar tanin yang lebih 

sedikit. Hal ini dapat disebabkan karena 
perlakuan perendaman pada saat pengolahan 
susu kedelai, dimana tanin merupakan 

senyawa yang larut dalam air. Hal ini sesuai 
dengan pendapat (Ahadi, 2003) yang 
menyatakan bahwa tanin alami larut dalam air 

dan memberikan warna pada air, warna 
larutan tanin bervariasi dari warna terang 
sampai warna merah gelap atau coklat, 

karena setiap tanin memiliki warna yang khas 
tergantung sumbernya.  
 

4. Warna 

 Warna merupakan karakteristik yang 

menentukan penerimaan atau penolakan 
suatu produk oleh konsumen. Menurut Kartika 

(1990) warna atau kenampakan merupakan 
atribut mutu yang ditangkap oleh mata 
konsumen sebelum penilaian atribut mutu 

yang lain dari produk. Peranan warna sangat 
nyata karena umumnya konsumen akan 

mendapatkan kesan pertama, baik suka 

atau tidak suka terhadap suatu produk 

pangan dari warnanya (Andarwulan dkk, 

2011). Hubungan pengaruh penambahan 

ekstrak cair daun kemangi terhadap warna 

susu kedelai dapat dilihat pada Gambar 

4.4. 

 

Berdasarkan gambar 4.4 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 
penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 

tingkat kesukaan (Hedonik) panelis terhadap 
warna susu kedelai semakin meningkat 
hingga perlakuan penambahan ekstrak cair 

daun kemangi 15% yaitu dengan nilai 3,95% 
dengan tingkat kesukaan yaitu suka. Hal ini 
disebabkan karena ekstrak cair daun kemangi 

yang ditambahkan memberikan warna 
kehijauan, namun tetap memberikan warna 
netral pada susu sehingga lebih disukai oleh 

panelis. Warna kejihauan yang dihasilkan 
berasal dari ekstrak cair daun kemangi itu 
sendiri diamana kemangi memiliki senyawa 

alami klorofil yang diduga berperan dalam 
pembentukan warna pada susu kedelai yang 
dihasilkan.  

Nilai tertinggi diperoleh pada 
perlakuan K4 (penambahan ekstrak cair daun 

kemangi 15%) dengan nilai 3,95 dan 
merupakan perlakuan yang disukai panelis, 
karena memiliki warna yang netral yang 

disukai panelis. Sedangkan nilai terendah 
diperoleh pada perlakuan K0 (penambahan 
ekstrak cair daun kemangi 0%) dan K1 

(penambahan ekstrak cair daun kemangi 5%) 
dengan nilai 3,05 dan 3,2 dan merupakan 
perlakuan yang agak disukai panelis. Hal ini 

dikarenakan warna yang dihasilkan 
sebagaimana warna susu pada umumnya. 

Berdasarkan uji mutu hedonik 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 
penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 
semakin berwarna kehijauan susu kedelai 

yang dihasilkan yai dari 1 – 3,7 dengan 
kriteria agak hijau. Nilai tertinggi yakni pada 

perlakuan K6 (penambahan ekstrak cair daun 
kemangi 25%)  dengan nilai 4,15 dan 
merupakan perlakuan yang memberikan 

warna mendekati hijau. Sedangkan nilai 
terendah terdapat pada perlakuan K0 

(penambahan ekstrak cair daun kemangi 0%) 

dengan nilai 1 dan merupakan perlakuan yang 
memberikan warna putih. 

Menurut Setiari dan Nurchyati (2009) 

kandungan penting yang terdapat pada daun 
kemangi adalah pigmen klorofil yang 
membentuk warna hijau pada daun kemangi, 

selain itu daun kemangi juga mengandung 
total karoten yang membentuk pigmen warna 
pada kemangi. 

  

5. Rasa 

 
Rasa merupakan sensasi yang 

terbentuk dari hasil perpaduan bahan 
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pembentuk dan komposisinya pada suatu 

produk makanan yang ditangkap oleh indra 
pengecap. Oleh sebab itu, rasa suatu produk 

makanan sangat dipengaruhi oleh komposisi 
bahan penyusun formula dalam makanan. 
Rasa merupakan atribut mutu dari suatu 

produk yang biasanya merupakan faktor 
penting bagi konsumen dalam memilih 
produk. Suatu produk dapat diterima oleh 

konsumen apabila rasanya cocok 
(Pramitasari,2010). 

Hubungan pengaruh perlakuan 

penambahan ekstrak cair daun kemangi 
terhadap sensoris rasa susu kedelai pada 
metode hedonik maupun mutu hedonik. 

Interaksi perlakuan penambahan ekstrak cair 
daun kemangi pada susu kedelai dapat dilihat 
pada Gambar 4.4. 
 

 

Berdasarkan Gambar 4.5, 
menunjukkan bahwa semakin tinggi 

penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 
tingkat kesukaan (Hedonik) panelis terhadap 
rasa susu kedelai semakin meningkat dari 

3,25-4,1 dengan kriteria netral sampai suka. 
Hal ini disebabkan citarasa daun kemangi 
yang membentuk sensai dingin meningkatkan 

kesukaan panelis. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Nugraha (2014) yang menyatakan 
bahwa daun kemangi memilik rasa pedas, 

dingin, manis dan beraroma wangi.  
Nilai tertinggi terdapat pada 

perlakuan K4 (penambahan ekstrak cair daun 

kemangi 15%) dengan nilai 3,65 dan 
merupakan perlakuan yang memiliki rasa susu 
kedelai dengan rasa daun kemangi yang 

sedikit dingin dan manis. Rasa manis yang 
dihasilkan pada susu kedelai berasal dari gula 
yang digunakan sebagai bahan tambahan 

pada susu kedelai. Sedangkan nilai terendah 
diperoleh pada perlakuan K6 dengan nilai 3,25 

dan merupakan perlakuan yang memiliki rasa 
susu kedelai dengan rasa daun kemangi agak 
pedas dan K1 merupakan perlakuan dengan 

penambahan ekstrak cair daun kemangi 0% 

sehingga rasa dari susu kedelai masih terasa 
langu dari biji kedelai.  

Berdasarkan uji parameter mutu 
hedonik menunjukkan bahwa semakin tinggi 
penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 

semakin meningkat rasa dingin dan manis 
dari susu kedelai yaitu dari 2,15-3,85. Nilai 
tertinggi terdapat pada perlakuan K6 dengan 

penambahan ekstrak cair daun kemangi 25% 
dengan nilai 3,85, dibandingkan dengan 
pelakuan penambahan  ekstrak cair daun 

kemangi 0%, 5%, 10%, 15% dan 20%. Hal 
ini diduga bahwa semkin tinggi penambahan 
ekstrak cair daun kemangi maka akan 

semakin meningkatkan sensai dingin yang 
berasal dari daun kemangi pada susu kedelai 
yang dihasilkan. Sedangkan nilai terendah 

terdapat pada K1 dengan penambahan ekstrak 
cair daun kemangi 0% dan merupakan 

perlakuan dengan rasa susu kedelai yang 
masih berasa langu. Hal ini diduga karena 
pada perlakuan ini tidak ada penambahan 

essence sehingga rasa dari susu kedelai masih 
terdapat langu yang berasal dari biji kedelai 
yang digunakan. 

 

6. Aroma 

Aroma merupakan indikator yang 
penting dalam industri pangan karena dengan 
cepat dapat memberikan hasil penilaian 

diterima atau tidaknya produk tersebut. 
Aroma meliputi berbagai sifat seperti harum, 
amis, apek, dan busuk. Aroma berhubungan 

dengan senyawa volatil yang ada pada suatu 
bahan, dimana semakin banyak komponen 

volatilnya maka aroma yang dihasilkan pun 
akan semakin kuat dan tajam (Kartika, 1988). 
Hubungan pengaruh penambahan ekstrak cair 

daun kemangi terhadap parameter aroma 
susu dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Berdasarkan gambar 4.5 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 
penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 

semakin tinggi tingkat kesukaan (Hedonik) 
panelis terhadap aroma susu kedelai yang 
dihasilkan yakni dari 2,5-3,8 dengan kriteria 

tidak suka hingga agak suka. Hal ini 
desebabkan karena aroma yang dimiliki daun 
kemangi sangat berperanan penting dalam 

meningkatkan kesukaan panelis yang mana 
daun kemangi memiliki aroma khas, kuat 
namun lembut dengan sentuhan aroma limau 

yang berasal dari minyak atsirinya.  
 Nilai tertinggi diperoleh pada 
perlakuan K6 (penambahan ekstrak daun 

kemangi 25%) dengan nilai 3,8 dan 
merupakan perlakuan yang paling disukai 
panelis karena aroma daun kemangi dapat 

munutupi bau langu susu kedelai. Sedangkan 
nilai terendah diperoleh pada perlakuan T1 

(penambahan ekstrak daun kemangi 0%) 
dengan nilai 2,5 dan merupakan perlakuan 
yang memiliki aroma tidak disukai panelis 

karena aroma langu dari biji kedelai yang 
digunakan. Sehingga semakin tinggi 
penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 

aroma langu pada susu kedelai semakin 
rendah. 

Berdasarkan uji mutu hedonik 

menunjukkan bahwa semakin tinggi 
penambahan ekstrak cair daun kemangi maka 
semakin meningkat yaitu dari 1,45-3,85. Nilai 

tertinggi diperoleh pada perlakuan K6 
(penambahan ekstrak daun kemangi 25%) 
dengan nilai 3,85 dan merupakan perlakuan 

yang memiliki araoma khas daun kemangi. 
Sedangkan nilai terendah diperoleh pada 

perlakuan T1 (penambahan ekstrak daun 
kemangi 0%) dengan nilai 1,45 dan 
merupakan perlakuan yang memiliki aroma 

langu dari biji kedelai. Menurut Mahmoud 
(2013), pada daun kemangi mengandung 
minyak volatil yang berperan dalam 

menghasilkan aroma khas kemangi sehingga 
semakin banyak penambahan ekstrak cair 
daun kemangi maka akan memberikan aroma 

khas kemangi yang semakin kuat. 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa serta uraian 
pembahasan yang terbatas pada lingkup 

penelitian ini maka ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Perlakuan penambahan ekstrak cair daun 

kemangi memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata (signifikan) terhadap 

parameter uji antara lain aktivitas 
antioksidan kadar tannin dan sifat sensoris 
susu kedelai (warna, rasa dan aroma) baik 

secara hedonik maupun mutu hedonik. 
Namun, tidak memberikan pengaruh yang 
berbeda nyata terhadap parameter uji pH 

susu kedelai. 
2. Semakin tinggi penambahan ekstrak cair 

daun kemangi maka aktivitas antioksidan 

dan sifat sensoris susu kedelai semakin 
tinggi 

3. Berdasarkan hasil analisis, maka 

perlakuan terbaik adalah perlakuan K6 

(penambahan ekstrak cair daun kemangi 
25%) karena menghasilkan aktivitas 

antioksidan 38,5% dan kadar tanin 
sebesar 0,18% dan pH dengan nilai 6,74. 

 
2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan serta kesimpulan dapat 
dikemukakan saran bahwa perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut mengenai sineresis susu 

kedelai terhadap penambhan ekstrak cair 
daun kemangi 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahadi, M. R. 2003. Kandungan Tanin 
Terkondensasi dan Laju Dekomposisi 
pada Serasah Daun Rhizospora 

mucronata lamk pada Ekosistem 
Tambak Tumpangsari, Purwakarta, 
Jawa Barat. Skripsi. Institut Pertanian 

Bogor, Bogor.  

Andarwulan, N., F.. Kusnandar, dan D., 
Herawati. 2011. Analisis Pangan. PT. 

Dian Rakyat. Jakarta. 
Anonim, 2004. Susu 

kedelai.http://www.pikiran-

rakyat.com/cetak/0504/cakrawala 
/penelitian 01.htm. Diakses pada 
tanggal 04 september 2009. 

Akmaliyah, Novia., 2017.Perbedaan 
Kandungan Gizi Kedelai dan Tempe 

http://www.lagizi.com. Diakses pada 
tanggal 27 Mei 2018. 

Atikah, N. 2013. Uji Aktivitas Antimikroba 

Ekstrak Herba Kemangi (Ocimum 

http://www.lagizi.com/


 

10 
 

americanum L.) terhadap 

Staphylococcus aureus dan Candida 
ablicans. Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah. Skripsi.  

Ayu, N. L. 2018. Makalah Farmakognosi Tanin 
(http://www.academia.edu/7268353

/Makalah_Farmakognosi_-_Tanin), 
(Diakses 16 Mei 2018 ). 

Baseer M. dan Jain K. 2016. Review of 
Botany, Phytochemistry, 
Pharmacology, Contemporary 
applications and Toxicology of 
Ocimum sanctum. Int. J. Pharm. Life 
Sci., 7(2):4918-4929.  

Berlian, Z., Aini, F., dan Lestari W., 2016. 

Aktivitas Antifungi Ekstrak Daun 
Kemangi (Ocimum Americanum L.) 
Terhadap Fungi Fusarium oxysporum 
Schlecht. Jurnal Biota. 2 (1)  

Bond, A. B., 2003. Black Bean Burgers with 

Corn Salsa Recipe 
https://www.care2.com. Diakses 
tanggal 25 Mei 2018. 

BSN. 2006. Syarat Mutu Susu Kedelai. 
http://websisni.bsn.go.id/index.php? 
/sni_main/sni/index_simple. Diakses 

pada tanggal 27 Oktober 2009. 
Browning, B. L. 1996. Methods of Wood 

Chemistry. Vol I, II. Interscience 

Publishers. New York.  
Dina, S. 2008. Antioksidan dan Radikal Bebas. 

http://www.chem-

istry.org/?sect=artikel&ext=81. (Di 
akses pada tanggal 24 April 2018). 

Endrasari, Retno dan Nugraheni, D., 2012. 

Pengaruh Berbagai Cara Pengolahan 
Sari Kedelai Terhadap Penerimaan 

Organoleptik. UNDIP PRESS. 
Erviana, L., Abdul, M., Ahmad, N. 2016. Uji 

Aktivitas Antiradikal Bebas Ekstrak 

Etanol Daun Kemangi (Ocimum 
basilicum L.) dengan Menggunakan 
Metode DPPH. Jurnal 
FitofarmakaIndonesia. 3(2): 164-168 

Eva, Dwi N., dan Rani H., 2013. Pengaruh 
Jenis Kedelai Dan Jumlah Air 

Terhadap Sifat Fisik, Organoleptik Dan 
Kimia Susu Kedelai. Jurnal Teknologi 
Industri dan Hasil Pertanian. 18 (2) 

Fennema, O.R., 1996. Food Chemistry. Marcel 
Dekker Inc., New York. 
Hadiwiyoto, S. 1999. Pembuatan Susu 

Kedelai. Fakultas Teknologi Pertanian 
UGM, Yogyakarta. 

Hafezi, M., B. Nasernejad dan F. Vahabzadeh. 

2006. Optimation of Fermentation 
Time For Iranian Black Tea 

Production. Iran. Journal  Chem 
Chem Eng. 25: 39-44. 

Hanafiah, K.A. 2012. Rancangan Percobaan 
Teori Dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo 
Persada. Jakarta. 

Hariana, A., 2008. Tumbuhan Obat & 
Khasiatnya. Penerbit: Penebar 
Swadaya. Jakarta. 

Hidayat, Taufik.2013. Sirih Merah Budidaya & 
Pemanfaatan untuk Obat. Pustaka 
Baru Press : Yogyakarta 

Jabar, A. 2015. Kandungan Gizi dan Komposisi 

dari Kedelai Hijau https://asgar.or.id. 
Diakses tanggal 25 Mei 2015. 

Joseph B. 2013. Ethanopharmacological and 

phytochemical aspects of Ocimum 
sanctum Linn-the elixir of life. British 

Journal of Pharmaceutical Research. 
Vol. 3(2):274.  

Kartika, B. 1989. Pedoman Uji Inderawi Bahan 
Pangan. Pusat Antar Universitas 
Pangan Dan Gizi. Yogyakarta. 

Kartika, B., 1990. Pedoman Uji Indrawi Bahan 
Pangan. Pusat Antar Universitas 
Pangan dan Gizi UGM. Yogyakarta. 

Kastanya, Y. 2009. Gizi Susu Kedelai. 
http://id.wordpress.com/tag/gizi-
susukedelai/. Diakses pada tanggal 04 
September 2009. 

Ketaren, 1986. Pengantar Teknologi Minyak 
dan Lemak Pangan. UI Press, Jakarta. 

Kharde, M. N., Wabale, A. S., Adhav, R. M., 

Jadhav, B. D., Wabale, A. M., dan 
Pandey, M. 2010. Effect of Plant 
Extracts on the Fungal Pathogen 
Causing Leaf Blight of Tomato in in  

Koswara, S. 1992. Teknologi Pengolahan 

Kedelai Menjadikan Makanan 
Bermutu. First Edition. Pustaka Sinar 
Harapan. Jakarta 

Koswara, S. 2006. Isoflavon Senyawa Multi 
Manfaat Dalam Kedelai. 
www.ebookpangan.com (2 Oktober 

2012). 
Kumalaningsih, S. 2006. Antioksidan Alami. 

Trubus Agisarana. Surabaya. 

Kusuma, W. 2010. Eek ekstrak daun kemangi 
(Ocimum sanctum L) terhadap 
kerusakan hepatosit mencit akibat 

mintak sawit dengan pemanasan 
berulang. Surakarta: 

https://www.care2.com/
https://asgar.or.id/
http://id.wordpress.com/tag/gizi-susukedelai/
http://id.wordpress.com/tag/gizi-susukedelai/


 

11 
 

fakultaskedokteran Universitas 

sebelas maret.  
Loughrin, J.H., and Kaspcbauer, M.J., 2003, 

Aroma Content of Fresh Basil 
(Ocimum basilicum Linn) Leaves is 
Affected by Light Reflected from 
Colored Molches, J. Agric Food Chem., 
51(8): 2272-2276. 

Luthfia, R.F. 2009. Kajian Kandungan Total 
Fenol, Vitamin E, Aktivitas Antioksidan 
dan Sifat Organoleptik Bekatul dari 
Berbagai Jenis Beras. Skripsi Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian. 
Manan, H.A. 2002. Sirih dan Bluntas Atasi Bau 

Mulut dan Badan, Harian Umum 

SuaraMerdeka (Edisi Sabtu 20 April 
2002). 

Maria, F. 2004. Pembuatan Susu Bubuk 
Kedelai Hitam. Skripsi Fakultas 
Teknologi Pertanian UGM. 

Yogyakarta. 
Muawanah, A. 2009. Pengaruh Lama Inkubasi 

dan Variasi Jenis Starter Terhadap 

Kadar Gula, Asam Laktat, Total Asam 
dan pH yoghurt Susu Kedelai. Skripsi . 
Fakultas Sains dan Teknologi. 

Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah. Jakarta.  

Nirmagustina, D. W., dan C. U. Wirawati. 

2014. Potensi Susu Kedelai Asam 
(Soygurt) Kaya Bioaktif Peptida 
Sebagai Antimikroba. Jurnal Penelitian 
Pertanian Terapan. 14(3): 158-166. 

Osawa, T. dan M. A. Namiki, 1981. A Novel 

Type of Antioxidant Isolated from 

Leaf Wax of Eucalyptus Leaves. 

Agric. Biol. Chem. 45. Hlm. 735– 

739. 

Palupi, N.S., Zakaria, F.R., Prangdimurti, E. 
2013. Metode Evaluasi Efek Negatif 
Komponen Non Gizi. Departemen Ilmi 

dan Teknologi Pangan Fateta IPB. 
Bogor. 

Picauly, P., Talahatu, J., dan Mailoa, M., 2015. 

Pengaruh Penambahan Air pada 
Pengolahan Susu Kedelai. Jurnal 
Teknologi Pertanian. Vol 4 (1) : 8-13. 

Pokorny. 1971. Stabilization of Fat by 
Phenollic Antioxidants. Journal Food 

Technology. 
Pramitasari, D. 2010. Penambahan Ekstrak 

Jahe (Zingiber Officinale Rosc.) Dalam 

Pembuatan susu Kedelai Bubuk Instan 
Dengan Metode Spray Drying : 
Komposisi Kimia, Sifat Sensoris Dan 

Aktivitas Antioksidan. Skripsi. Fakultas 

Pertanian. Universitas Sebelas Maret. 
Radiyati, T. 1992. Pengolahan Kedelai. BPTTG 

Puslitbang Fisika Terapan – LIPI. Hal. 
15. Subang. 

Raharjo, M. 2005. Tanaman Berkhasiat 
Antioksidan. Penebar Swadaya. 
Jakarta. 

Rahayu, W. P. 1998. Buku Panduan Praktikum 
Penilaian Organoleptik. Fakultas 
Teknologi Pertanian. Institut 
Pertanian Bogor. Bogor. 

Redha, A., 2011. Flavonoid: Struktur, Sifat 
Antioksidatif dan Peranannya Dalam 
Sistem Biologis jurnal, Pontianak: 

Politeknik Negeri Pontianak. 
Rice-Evans CA, Diplock AT dan Symons MCR. 

1991. Technique in Free Radical 

Research. Elsivier Amsterdam, 
London, Tokyo  

Rice-Evans CA, Miller NJ, Bolwel PG, Bramely 
PM dan Pridham JB. 1995. The 
relative antioxidants activities of 

plant-derivet polyphenolic 
flavonoids. Free Radic res 22:375-
383.  

Rohman, A. dan Sugeng R. 2005. Daya 
Antiokssidan Ekstrak Etanol Daun 
Kemuning (Murraya paniculata (L) 
Jack) secara in vitro. Majalah Farmasi 
Indonesia 16 (3) : 136-140. 

Sabrina, T. I., Sudarno, dan Suprapto, H. 

2014. Uji Aktivitas Antifungi Perasan 
Daun Kemangi (Ocimum sanctum 
Linn.) Terhadap Aspergillus terreus 
secara In Vitro. Jurnal Ilmiah 
Perikanan dan Kelautan. 6 (2) : 176.  

Santoso, H.B. 2009. Susu dan Yoghurt 
Kedelai. Kanisius. Yogyakarta. 

Saputra, E. 2015. Cara Membuat Susu Kedelai 

https://satujam.com/cara-membuat-
susu-kedelai/ (Diakses Pada tanggal 
05 Mei 2018). 

Sarah S.M. dan Lamia A.M. 2015. Estimation 
of the phitochemical constituens and 
biological activity of iraqi Ocimum 
sanctum L .extracts. Int J Pharm Bio 
Sci 2015 Jan.; 6(1): (B) 999 – 1007  

Sayuti, K., dan Yenrina, R., 2015. 

Santioksidan Alami dan Sintetik. 
Universitas Andalas Press. 

Singh, A. 2016. Know About Homeopathict 

Medicine Ocimum Sanstum 
https://www.draparajita.com. Diakses 
tanggal 5 Mei 2018. 

https://satujam.com/cara-membuat-susu-kedelai/
https://satujam.com/cara-membuat-susu-kedelai/
https://www.draparajita.com/


 

12 
 

Singh, N. 2012. Theraupetic potential of 
Ocimum sanctum in prevention and 
treatment of cacer and exposure to 
radiation. Int J Pharm Sciences and 
Drug Research 2012; 4(2): 97-104  

Snyder, H.E and Kwon, T.W, 1987. Soybean 
Utilization. Van Nostrand Reinhold 
Co.New York. 

SNI. 1995. Susu kedelai. 01-3830-1995. 

Dewan Standarisasi Nasional. Jakarta. 
Somaatmadja. 1964. Kemungkinan Kedelai 

Sebagai Bahan Baku Industri di 

Indonesia. Rapat Kerja. Bogor. 
Sudarmadji, S., Haryono B. dan Suhardi. 

2010. Prosedur Analisis Untuk Bahan 
Makanan dan Pertanian. Liberty. 
Yogyakarta. 

Sutriani,. 2011 Uji Fitokimia dan Aktivitas 

Antioksidan Dari Ekstrak Kangkung 
Air (Ipomoea aquatica Forsk) 
Skripsi, Manado: Universitas Sam 
Ratulangi 

Sutrisno. 2006. Susu Kedelai Tak Kalah 
dengan Susu Sapi. Ebookpangan.com. 
Diakses pada tanggal 27 April 2018. 

Thangaraj, P., 2016, Pharmacological Assays 
of Plant-Based Natural Products, 
Springer International Publishing. 
Switzerland, pp. 58-61. 

Thuong, D. N. 2018. Ocimum gratisimum 
Images 
http://www.tropical.theferns.info. 

Diakses tanggal 25 Mei 2018. 
 
Wati, U. U. 2016. 1001 Khasiat Daun Kemangi 

http://www.tribunnews.com/ 
tribunners/2016/01/03/1001-khasiat-

daun-kemangi (Diakses tanggal 05 
Mei 2018). 

Winarsi, H, 2007. Antioksidan Alami dan 

Radikal Bebas. Kanisius. Yogyakarta.  
https://books.google.co.id/books=pen
gertian+antioksidan&ots=pengertian

%20antioksidan&f=false. (Diakses 
tanggal 20 November 2017). 

  

http://www.tropical.theferns.info/
http://www.tribunnews.com/%20tribunners/2016/01/03/1001-khasiat-daun-kemangi
http://www.tribunnews.com/%20tribunners/2016/01/03/1001-khasiat-daun-kemangi
http://www.tribunnews.com/%20tribunners/2016/01/03/1001-khasiat-daun-kemangi
https://books.google.co.id/books=pengertian+antioksidan&ots=pengertian%20antioksidan&f=false
https://books.google.co.id/books=pengertian+antioksidan&ots=pengertian%20antioksidan&f=false
https://books.google.co.id/books=pengertian+antioksidan&ots=pengertian%20antioksidan&f=false


 

13 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


