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I  PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Edamame adalah salah satu jenis biji-bijian yang dapat dikonsumsi sebagai 

sumber protein nabati bagi tubuh dan menjadi salah satu alternatif untuk 

menggantikan protein hewani yang relatif lebih mahal. Namun, edamame dengan 

pengolahan yang minimal masih mengandung sejumlah senyawa antigizi yang 

membuat protein di dalamnya sulit untuk dicerna tubuh, sedangkan daya cerna 

merupakan faktor penting yang menentukan kualitas protein dalam suatu bahan.  

Menurut Muchtadi (1989) daya cerna protein adalah kemampuan protein dalam 

bahan pangan untuk dihidrolisis menjadi asam-asam amino oleh enzim-enzim 

pencernaan, di mana daya cerna protein tinggi berarti protein dapat dihidrolisis 

dengan baik menjadi asam-asam amino sehingga jumlah asam amino yang dapat 

diserap dan digunakan oleh tubuh tinggi. Sedangkan daya cerna protein rendah 

berarti protein sulit untuk dihidrolisis menjadi asam amino sehingga jumlah asam 

amino yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh rendah karena sebagian besar 

akan dibuang oleh tubuh bersama feses. Upaya meningkatkan daya cerna protein 

dalam edamame dapat  dilakukan dengan cara mengolahnya ke dalam bentuk 

minuman sari edamame dengan perlakuan penambahan enzim protease papain 

pada kondisi tertentu. Dengan perlakuan tersebut diharapkan protein akan terpecah 

menjadi bentuk yang lebih sederhana dan sehingga ketika dikonsumsi akan lebih 

mudah untuk dicerna oleh enzim pencernaan dan diserap oleh tubuh.  

Enzim papain adalah enzim proteolitik yang terdapat pada tanaman papaya 

(Cacica papaya L.). Enzim papain relatif mudah didapatkan serta mempunyai daya 

tahan panas lebih tinggi dibanding enzim lain. Keaktifan enzim papain hanya 

menurun 20% pada pemanasan 70oC selama 30 menit pada pH 7,0 (Winarno 1995). 

Enzim ini mampu memecah protein pada makanan menjadi molekul yang lebih 

sederhana, seperti oligopeptida pendek atau asam amino dengan reaksi hidrolisis 

pada ikatan peptida sehingga lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. 
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Penambahan enzim papain diharapkan akan memberi nilai tambah pada kualitas 

protein dari minuman sari edamame.  

Proses hidrolisis protein dalam sari edamame menggunakan enzim papain 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pH, konsentrasi enzim-

substrat, kadar air, suhu dan lama hidrolisis. Suhu menjadi faktor penting karena 

enzim papain dapat bekerja secara maksimal pada kondisi suhu optimumnya. 

Perlakuan suhu yang terlalu rendah menyebabkan kestabilan enzim tinggi tetapi 

mepunyai aktivitas rendah, sedangkan pada suhu yang terlalu tinggi menyebabkan 

aktivitas enzim meningkat tetapi kestabilan menjadi rendah akibat denaturasi 

(Muchtadi, 1992). Selain suhu, lama waktu hidrolisis juga penting untuk diketahui, 

karena sampai batas waktu tertentu, peningkatan lama hidrolisis tidak akan 

menambah jumlah produk disebabkan substratnya sudah habis atau terjadi umpan 

balik dari produknya (Whitaker, 1994). Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu 

dikaji suhu dan lama waktu hidrolisis yang tepat untuk menghasilkan sari edamame 

dengan kualitas terbaik secara kimia, fisik maupun organoleptik 

 

1.2 Perumusan Masalah 

     Rumusan masalah dari penelitian ini adalah belum diketahuinya suhu dan lama 

waktu hidrolisis enzim papain yang tepat untuk mendapatkan sari edamame dengan 

kualitas terbaik secara kimia, fisik dan organoleptik. 

 

1.3 Tujuan 

     Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui suhu dan lama waktu hidrolisis 

yang tepat untuk menghasilkan sari edamame dengan karakteristik kimia, fisik dan 

organoleptik yang terbaik. 

 

1.4 Manfaat 

     Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kualitas protein dalam 

edamame dengan cara mengolahnya menjadi minuman sari edamame dengan 

menambahkan enzim papain serta memberikan informasi mengenai suhu dan waktu 

hidrolisis yang sesuai untuk menghasilkan sari edamame dengan kualitas kimia, fisik 

dan organoleptik yang baik. 
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1.5 Hipotesa Penelitian 
 

Diduga perlakuan suhu dan lama hidrolisis enzim papain yang tepat akan 

menghasilkan sari edamame dengan kualitas kimia, fisik dan organoleptik yang baik. 

 

 

      


