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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasta merupakan produk emulsi minyak dalam air yang tergolong kedalam low fat

spreads, yang kandungan airnya lebih besar dibandingkan minyaknya.

Kandungan minyak dalam pasta yaitu kurang dari 40%.  Pasta dapat dikonsumsi

sebagai olesan (spread) pada roti atau biskuit dan dapat juga dikonsumsi langsung

(Gaman dan Sherrington, 1992). Jenis pasta kacang yang sudah dikenal di

masyarakat saat ini adalah mentega kacang tanah (peanut butter) yang juga

merupakan produk emulsi. Selain kacang tanah, jenis bahan lainnya yang dapat

digunakan dalam pembuatan pasta adalah kacang merah. Selama ini kacang

merah belum banyak dimanfaatkan, biasanya hanya dikonsumsi sebagai sayuran,

oleh karenanya salah satu alternatif pemanfaatan kacang merah adalah dibuat

menjadi pasta.  Pasta kacang merah belum banyak beredar di pasaran dan dikenal

masyarakat, padahal pembuatannya tidak begitu sulit dan peralatan yang

digunakan sangat sederhana.

Komponen utama dalam produk emulsi salah satunya adalah minyak. Salah satu

sumber minyak yang dapat dipergunakan dalam pembuatan pasta ialah Virgin

Coconut Oil (VCO), sebagai bagian terdispersi dalam sistem emulsi pasta. VCO

merupakan minyak yang berasal dari pengolahan daging buah kelapa segar.
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Proses pembuatanya tidak menggunakan pemanasan yang terlalu tinggi dan tidak

menggunakan bahan kimia tambahan. Pengolahan VCO tidak melalui tahap

pemurnian, pemucatan, dan penghilangan aroma. VCO adalah salah satu bahan

pangan sumber lemak yang sekarang ini banyak diminati orang karena khasiatnya

bagi kesehatan.  Dibandingkan dengan minyak nabati lainnya seperti minyak

sawit, minyak kedelai, minyak jagung, dan minyak biji bunga matahari, VCO

memiliki beberapa keunggulan yaitu kandungan asam laurat yang tinggi.  Asam

laurat didalam tubuh akan diubah menjadi monolaurin yaitu sebuah senyawa

monogliserida yang bersifat antivirus, antibakteri dan antiprotozoa (Setiadi dan

Prayugo, 2006), sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh manusia terhadap

penyakit serta mempercepat proses penyembuhan.  Dengan menggunakan minyak

VCO sebagai sumber minyak dalam pasta kacang merah, diharapkan mampu

menghasilkan pasta yang dengan karakteristik terbaik, karena selain kandungan

asam laurat dan antioksidan, VCO memiliki aroma khas kelapa, jernih, tidak

berwarna, tidak mudah tengik, dan tahan hingga dua tahun (Andi, 2005), sehingga

bisa dikatakan minyak VCO lebih baik dibandingkan dengan minyak sawit kasar

yang menjadi sumber minyak pada penelitian sebelumnya.

Komponen terpenting dalam membentuk sistem emulsi selain minyak adalah

emulsifier. Salah satu contoh emulsifier alami yang banyak terdapat di alam

adalah lesitin. Lesitin memiliki gugus hidrofobik dan hidrofilik yang mampu

menyatukan minyak dan air sehingga menghasilkan sistem emulsi. Dengan

formulasi yang tepat antara minyak VCO dan lesitin, diharapkan dapat

menghasilkan pasta kacang merah yang  disukai oleh masyarakat, dan memiliki

daya oles yang baik karena fungsinya sebagai olesan roti serta menjadi pilihan
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yang tepat dibandingkan dengan produk sejenis pasta yang juga berfungsi sebagai

olesan seperti  mentega yang harganya relatif mahal, serta margarin yang diduga

mengandung lemak trans yang dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh

darah. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dikembangkan produk pasta

kacang merah yang sehat, bergizi, dan dapat meminimalkan resiko kesehatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan formulasi penambahan minyak VCO

dan lesitin yang tepat untuk menghasilkan pasta kacang merah dengan stabilitas

emulsi dan sifat organoleptik terbaik.

1.3. Kerangka Pemikiran

Pasta dapat digolongkan ke dalam produk emulsi berbentuk semi padat dan dapat

dioleskan (spreadable), beberapa contoh dari produk spreads dengan media air

adalah fresh cheese, yellow spreads, spreading mayonnaise, dan chocolate

spreads (Moran dan Rajah,1994). Kacang merah dipilih sebagai bahan baku

pembuatan pasta dalam penelitian ini, karena kacang merah mempunyai nilai gizi

yang cukup baik, dalam 100 g kacang merah mengandung karbohidrat sekitar 25

g dan merupakan sumber protein yang cukup potensial, yaitu sekitar 10 g

(Depkes,1995). Pasta kacang merah merupakan produk emulsi minyak dalam air

(o/w) yang berbentuk spreads dan tergolong ke dalam low fat spreads.  Produk

low fat spreads memiliki kandungan air lebih tinggi daripada kandungan

lemaknya, kandungan lemaknya yaitu kurang dari 40% (Gaman dan Sherrington,

1990). Contoh lain produk pasta yakni mentega kacang (peanut butter). Mentega
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kacang memiliki tekstur yang lembut, flavor yang khas kacang tanah, dan bernilai

gizi tinggi (khususnya protein dan lemak).

Komponen utama dalam produk emulsi salah satunya adalah minyak. Penelitian

mengenai penggunaan jenis minyak pada pembuatan pasta kacang merah telah

dilakukan, yaitu menggunakan minyak sawit kasar (Nurhasanah, 1998) dan

minyak bekatul (Metta, 2003). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah

(1998), menunjukkan bahwa pasta kacang merah dengan konsentrasi minyak

sawit kasar 20% menghasilkan pasta dengan tingkat kesukaan tertinggi.

Sedangkan pada penelitian Metta (2003), menunjukkan bahwa pemberian minyak

bekatul dengan konsentrasi 30% menghasilkan pasta dengan sifat fisik, kimia dan

organoleptik terbaik. Pentingnya penambahan minyak pada pembuatan pasta

kacang merah dikarenakan kandungan lemak kacang merah segar dalam 100 g

berat kering bahan hanya sebanyak 2 g, sementara pada kacang merah rebus

sebanyak 1 g (Depkes, 1995). Oleh karenanya, penambahan minyak pada pasta

diperlukan untuk mencukupi kebutuhan lemaknya.  Pada penelitian ini lemak

yang akan digunakan adalah minyak kelapa murni (VCO). Virgin Coconut Oil

(VCO) merupakan minyak yang berasal dari pengolahan daging buah kelapa

segar, dan diproses dengan diperas dengan atau tanpa penambahan air, tanpa

pemanasan atau pemanasan tidak lebih dari 60O C dan aman untuk dikonsumsi

(Darmoyuwono, 2006). Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat.

VCO mengandung ± 53% asam laurat dan sekitar 7% asam kaprilat. Keduanya

merupakan asam lemak rantai sedang yang biasa disebut Medium Chain Fatty

Acid (MCFA).  Asam laurat dalam tubuh diubah menjadi monolaurin sejenis

monogliserida yang bermanfaat sebagai anti mikrobial.  Asam laurat atau asam
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dodekanoat adalah asam lemak jenuh berantai sedang (medium-chain fatty acids,

MCFA) yang tersusun dari 12 atom C.  Asam laurat memiliki sifat fisik berwarna

putih, dan titik leburnya 43,2C sehingga berbentuk padat pada suhu kamar

(Anonim, 2009).

Air dan minyak merupakan cairan yang tidak saling berbaur karena memiliki

kepolaran yang berbeda. Untuk menjaga agar butiran minyak tetap teremulsi di

dalam air, pada mentega atau pasta diperlukan suatu media yang disebut

pengemulsi (emulsifier). Bahan yang dapat berperan sebagai pengemulsi antara

lain kuning telur, kasein, albumin, atau lesitin (Astawan, 2006). Salah satu

emulsifier yang digunakan dalam mengemulsi minyak dan air ialah lesitin.

Lesitin merupakan bahan pengemulsi yang berperan secara aktif menurunkan

tegangan permukaan dalam pembuatan emulsi. Lesitin bersifat polar (bagian

kolin) dan non polar (bagian asam lemak) sehingga sangat efektif sebagai

emulsifier. Molekul emulsifier akan menggantikan membran protein, satu ujung

molekul akan larut dalam air, sedangkan ujung lainnya akan larut pada lemak

(Ismunandar, 2004).

Produk pasta kacang merah, mayonnaise, es krim, susu, dan salad dressing

termasuk kedalam produk emulsi oil in water (o/w). Menurut Shahidi (2005),

kisaran komposisi lesitin dalam margarin bekisar antara 0,1-0,5% dari berat

bahan. Sedangkan dalam penelitian Widiantoko dan Yunianta (2014), lesitin yang

digunakan sebagai pengemulsi dalam pembuatan es krim tempe – jahe yakni

0,25% (b/b). Air sebagai zat pendispersi dan susu skim (kasein) bertindak sebagai

emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir minyak tetap terdispersi didalam air.
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Selain lesitin yang sengaja ditambahkan untuk memantapkan system emulsi, juga

terdapat kasein yang terdapat pada susu skim.  Kasein dapat berfungsi sebagai

emulsifier karena memiliki gugus polar dan non polar. Tetapi kasein dalam

pembuatan pasta kacang merah manfaatnya kurang optimal sebagai emulsifier.

Menurut Pyler (1973), kemampuan lesitin terlihat jelas dari strukturnya.  Dua

radikal asam lemak membentuk bagian lipofilik dan menunjukkan afinitas kuat

terhadap lemak, sedangkan radikal fosfokolin menunjukkan afinitas kuat trhadap

air.  Sehingga dalam campuran minyak dan air, lesitin akan membentuk emulsi

dengan menurunkan tegangan permukaan interfasial antara fase minyak dan air.

1.4. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah terdapat formulasi minyak

VCO dan lesitin yang tepat untuk menghasilkan pasta kacang merah dengan

stabilitas emulsi dan sifat organoleptik terbaik.


