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II.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pasta

Pasta dapat digolongkan ke dalam produk emulsi berbentuk spread (olesan).

Beberapa contoh dari produk spreads dengan media air adalah fresh cheese,

yellow spreads, spreading mayonnaise, dan chocolate spreads (Moran dan Rajah,

1994).  Pasta kacang merah merupakan produk emulsi dengan kandungan air yang

lebih tinggi daripada kandungan lemaknya, kandungan lemak dalam pasta kacang

merah yaitu kurang dari 40% (Gaman dan Sherrington, 1992). Menurut Winarno

(2004), emulsi yaitu suatu dispersi cairan dalam cairan yang lain, yang molekul-

molekulnya tidak saling berbaur atau antagonistik.  Air dan minyak merupakan

cairan antagonistik karena mempunyai kepolaran yang berbeda.  Bahan-bahan

pembuatan pasta kacang (kacang merah, kacang tanah, dan kacang hijau) ada

beberapa yaitu, kacang, gula, minyak, dan air.

Pasta tergolong produk emulsi low fat spread yang memiliki kandungan air lebih

besar dibandingkan kandungan minyaknya. Pasta dan margarin merupakan

produk emulsi, berbentuk semi padat, dan dapat dioleskan.  Perbedaannya adalah

margarin bersifat lebih plastis dan memiliki tekstur yang lebih lembut daripada

pasta. Plastis yaitu substansi yang berubah bentuknya jika ditekan dan tetap pada

bentuk terakhirnya walaupun sudah tidak ditekan lagi. Margarin merupakan
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produk emulsi air dalam minyak (w/o) dengan kandungan minyak tidak kurang

dari 80% sedangkan pasta merupakan produk emulsi minyak dalam air (o/w)

(Gaman dan Sherrington, 1992). Salah satu produk pasta yang terbuat dari kacang

tanah ialah peanut butter.

Produk olahan mentega kacang tanah merupakan suatu emulsi yang bersifat

plastis, artinya berbentuk padat maupun setengah padat yang dapat berubah-ubah

wujud namun tidak mengalir serta dapat dioleskan. Produk olahan mentega

kacang tanah ini termasuk salah satu jenis makanan yang berbentuk "pasta”

dengan medium minyak, terbuat dari biji kacang tanah yang disangrai kemudian

digiling dengan atau tanpa bahan tambahan (Indrasti, 2003).  Komposisi gizi dari

selai kacang sangat bervariasi, tergantung dari komposisi bahan penyusunnya.

Sebagai gambaran, pada tulisan ini ditampilkan komposisi gizi crunchy peanut

butter. Komposisi gizinya per saji (2 sendok makan) sebagai berikut: energi 190

kkal, protein 8 g, lemak total 16 g, lemak tidak jenuh 13 g, lemak jenuh 3 g,

vitamin E 2 mg, niasin 4 mg, asam folat 30 mkg, magnesium 52 mg, fosfor 104

mg, kalium 244 mg, kalsium 13 mg. Dari komposisi gizi tersebut jelaslah bahwa

selai kacang merupakan sumber energi, protein, vitamin (E, niasin, dan asam

folat), serta mineral (fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium).Sebagaimana

produk kacang-kacangan lainnya, selai kacang mengandung lemak cukup tinggi

(16 g per 2 sendok makan) (Astawan, 2008). Berikut standar mutu mentega

kacang disajikan dalam Tabel 1.
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Tabel 1. Syarat mutu mentega kacang

Karakteristik Jumlah

Warna, abu, dan konsistensi Normal
Kadar air maksimal (%) 3
Kadar abu maksimal (%) 2,7
Kadar lemak maksimal (%) 45-55
Kadar protein maksimal (%) 25
Kadar serat kasar maksimal (%) 2
Logam berbahaya dan arsen

Pb maksimal 2
Cu maksimal 30
Zn maksimal 40
As maksimal 1

Aflatoksin maksimal (ppb) 50
Sumber : Badan Standarisasi Nasional Indonesia, 1992

2.2. Virgin Coconut Oil (VCO)

Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan minyak yang berasal dari pengolahan

daging buah kelapa segar, proses pembuatanya tidak menggunakan pemanasan

yang terlalu tinggi dan tidak menggunakan bahan kimia tambahan. Pengolahan

VCO tidak melalui tahap pemurnian, pemucatan dan penghilangan aroma.

Minyak kelapa murni merupakan hasil olahan kelapa yang bebas dari trans-fatty

acid (TFA) atau asam lemak-trans. Asam lemak trans ini dapat terjadi akibat

proses hidrogenasi. Agar tidak mengalami proses hidrogenasi, maka ekstraksi

minyak kelapa ini dilakukan dengan proses dingin. Misalnya, secara fermentasi,

pancingan, sentrifugasi, pemanasan terkendali, pengeringan parutan kelapa secara

cepat dan lain-lain (Darmoyuwono, 2006 ). Sifat kimia-fisika VCO disajikan pada

Tabel 2 .
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Tabel 2. Karakteristik VCO

Karakteristik

Penampakan Tidak berwarna, Kristal seperti jarum
Aroma Ada sedikit berbau asam ditambah bau

caramel
Kelarutan Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam

alcohol (1:1)
Berat jenis 0,883 pada suhu 20⁰C
pH Tidak terukur, karena tidak larut dalamair.

Namun karena termasuk dalam senyawa
asam maka dipastikan memiliki pH di bawah

Persentase penguapan Tidak menguap pada suhu 21⁰
Titik cair 20-25⁰C
Titik didih 225⁰C
Kerapatan udara (Udara = 1) 6,91
Tekanan uap (mmHg) 1 pada suhu 121⁰C
Kecepatan penguapan Tidak diketahui
Sumber : Darmoyuwono (2006).

2.3. Kandungan Virgin Coconut Oil (VCO)

Virgin Coconut Oil mengandung asam lemak rantai sedang yang mudah dicerna

dan dioksidasi oleh tubuh sehingga mencegah penimbunan di dalam tubuh.

Disamping itu ternyata kandungan antioksidan didalam VCO pun sangat tinggi

seperti tokoferol dan betakaroten. Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah

penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh (Setiaji dan Prayugo, 2006). Komponen

utama VCO adalah asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh

sekitar 10%. 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). Sedangkan menurut Peat (2004), VCO mengandung 92% lemak

jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh dan 2% lemak poli tidak jenuh (Wardani,

2007).
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2.4. Kacang Merah

Kacang merah (Phaseolus vulgaris L.) merupakan salah satu jenis kacang-

kacangan yang mudah didapat dipasar tradisional dengan harga yang relatif

murah. Kacang merah merupakan sumber protein dan mineral nabati yang dapat

tumbuh baik di Indonesia. Namun penggunaan dan diversifikasi jenis kacang ini

belum banyak dilakukan. Kacang merah sering dipergunakan untuk beberapa

masakan, seperti sup, rendang, dan juga kue-kue, kini bahkan umum digunakan

untuk makanan bayi mengingat kandungan nilai gizinya yang tinggi, terutama

sebagai sumber protein. Salah satu keunggulan kacang merah adalah tinggi serat

dan memiliki kemampuan untuk mengatasi bermacam-macam penyakit,

diantaranya mampu mengurangi kerusakan pembuluh darah, mampu menurunkan

kadar kolesterol dalam darah, mengurangi konsentrasi gula darah. Sifat dari

kacang merah yang berperan sebagai fungsional adalah karena kacang merah kaya

akan asam folat, kalsium, karbohidrat kompleks, serat, dan protein yang tergolong

tinggi. Kandungan karbohidrat kompleks dan serat yang tinggi dalam kacang

merah membuatnya dapat menurunkan kadar kolesterol darah (Nurlinda, 2010).

Pada kacang merah diketahui terdapat senyawa fungsional. Senyawa

fungsional tersebut adalah antioksidan dan antosianin. Antosianin terdapat

pada buah-buahan, kacang-kacangan, padi-padian, serealia, sayuran, dan

beberapa bahan pangan lainnya (Suda et al., 2003). Pigmen antosianin ini

berperan sebagai senyawa antioksidan dalam pencegahan beberapa penyakit

seperti kanker, diabetes, kolesterol, dan jantung koroner (Kobori, 2003).
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Kacang merah mempunyai nilai gizi yang cukup baik dan merupakan sumber

protein yang cukup potensial.  Kandungan protein kacang merah adalah sekitar

22% sedangkan kandungan karbohidratnya sekitar 60%.  Komposisi karbohidrat

yang terdapat dalam kacang merah adalah sukrosa (2,56%), rafinosa (0,71%),

stakiosa (3,77%), glukosa (1,60%), dekstrin (3,7%), dan pati (35,25%).

Komponen lemak kacang merah terdiri dari asam lemak jenuh (19%), dan asam

lemak tak jenuh (oleat, linoleat dan linolenat) sebesar 63,3%(Kay, 1979).

Kacang merah yang telah direbus mengalami penurunan dalam kandungan

protein, lemak, dan karbohidrat total.  Komposisi zat gizi kacang merah segar

sebelum dan sesudah direbus menurut Depkes (1995) disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.  Komposisi zat gizi kacang merah per 100g berat bahan

Komponen Kacang Mentah Kacang Rebus
Air (g) 57,2 63,1
Protein (g) 11,0 10,0
Lemak (g) 2,2 1,0
Karbohidat total (g) 28,0 24,7
Abu (g) 1,7 1,2
Kalsium (mg) 293 144
Fosfor (mg) 134 150
Besi (mg) 3,7 2,8

Sumber : Depkes (1995)

Kacang merah mengandung zat antinutrisi seperti hemaglutinin, antitripsin, dan

tanin.  Sebagian besar tanin pada kacang merah terdapat di bagian kulitnya.

Perlakuan pendahuluan berupa perebusan dan perendaman akan menurunkan

kadar tanin sebanyak 88,8%.  Toksisitas hemaglutinin dapat dihancurkan dengan

proses pemanasan pada suhu 100oC.  Perebusan lebih efektif umtuk

menghancurkan antitripsin dibandingkan dengan pengukusan terutama bila

direndam terlebih dahulu dalam air selama beberapa waktu (Metta, 2003).
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2.5. Susu Skim

Susu skim adalah bagian susu yang tertinggal sesudah krim diambil sebagian atau

seluruhnya. Susu skim mengandung semua zat makanan dari susu kecuali lemak

dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Susu skim dapat digunakan oleh

orang yang menginginkan nilai kalori yang rendah dalam makanannya karena

hanya mengandung 55% dari seluruh energi susu. Susu skim juga dapat

digunakan dalam pembuatan keju rendah lemak dan yoghurt. Dalam pembuatan

pasta kacang merah susu skim betindak sebagai emulsifier. Dalam 26 g calci skim

merek indomilk  mengandung energy sebesar 418 kj (100 kkal), karbohidrat 13 g,

protein 9 g, serat 3 g, sodium 180 mg, dan kalium 580 mg.

2.6. Gula Pasir

Gula pasir dihasilkan dari penguapan nira tanaman tebu (Saccharum officinarum).

Gula pasir berbentuk kristal berwarna putih dan mempunyai rasa sangat manis.

Gula pasir mengandung sukrosa sebanyak 97,10%, gula reduksi 1,24%, senyawa

organik bukan gula 0,7% dan kadar air 0,65% (Anonim, 2008). Gula pasir dapat

disebut juga sukrosa yang merupakan disakarida, gula invert dan non gula

reduksi. Sukrosa diperoleh dengan jalan mengkondensasi glukosa dan fruktosa,

dapat diinversikan sehingga kemanisannya tinggi. Rumus molekul sukrosa adalah

C12H22O11 dengan berat molekul 342,296. Sukrosa mempunyai sifat sedikit

higroskopis dan mudah larut dalam air. Semakin tinggi suhu, maka kelarutannya

akan semakin besar. Suhu yang tinggi yaitu antara 190-220oC terjadi dekomposisi

secara lengkap dan menghasilkan karamel. Pemanasan lebih lanjut akan

menghasilkan CO2, CO, asam asetat dan aseton (Anonim, 2008).
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Gula berfungsi sebagai humektan, membantu pembentukan tekstur, memberi

flavor melalui reaksi pencoklatan, memberi rasa manis. Selain itu apabila gula

ditambahkan ke dalam bahan makanan pada konsentrasi cukup tinggi (paling

sedikit 40% padatan terlarut) sebagian air yang ada menjadi tidak tersedia untuk

pertumbuhan mikrobiologi dan aw dari bahan pangan akan menjadi berkurang.

Daya larut yang tinggi dari gula dan kemampuannya mengurangi keseimbangan

relatif dan mengikat air adalah sifat-sifat yang menyebabkan gula dipakai dalam

proses pengawetan pangan (Buckle et al., 1987).

2.7. Sistem Emulsi

Emulsi merupakan sistem dispersi yang terdiri dari dua cairan yang tidak

bercampur (minyak dan air).  Pada sistem emulsi, salah satu cairan terdispersi

pada cairan yang lain membentuk droplet kecil yang bulat.  Diameter droplet

tersebut bervariasi antara 0,1 µm – 50 µm (McClements, 1999). Daya kerja

emulsifier terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik

dengan minyak maupun air.  Bila emulsifier tersebut lebih terikat pada air atau

lebih larut dalam air (polar) maka dapat lebih membantu terjadinya dispersi

minyak dalam air sehingga terjadi emulsi minyak dalam air (o/w).  Sebaliknya

bila emulsifier lebih larut dalam minyak (nonpolar) terjadilah emulsi air dalam

minyak (w/o) (Winarno, 1992). Ukuran nisbi bagian hidrofil dan hidrofob

molekul pengemulsi terutama menentukan perilakunya dalam membentuk emulsi.

Untuk memilih pengemulsi yang cocok dalam penggunaan produk, telah

dikembangkan sistem HLB (Hydrophilic-lipophilic balance). HLB merupakan

bilangan yang menyatakan daya tarik nisbi pengemulsi terhadap air dan terhadap
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minyak secara serentak (DeMan, 1997).  Nilai HLB dapat digunakan sebagai

dasar pemilihan emulsifier di industri. Emulsifier yang dipilih harus disesuaikan

dengan jenis emulsi yang akan dibentuk.  Hubungan antara nilai HLB dengan

kegunaannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.  Hubungan antara nilai HLB dengan aplikasinya

Nilai HLB Aplikasi

3 – 6 Emulsi w/o
7 – 9 Humektan
8 – 18 Emulsi o/w
15 – 18 Stabilitasi turbiditas

Sumber : Belitz dan Grosch (1999)

Penelitian Metta (2003), disebutkan bahwa penambahan minyak bekatul pada

konsentrasi 40% menghasilkan viskositas dan kestabilan emulsi paling tinggi.

Semakin tinggi konsentrasi minyak bekatul maka stabilitas emulsi pasta semakin

meningkat.  Viskositas yang rendah menyebabkan globula-globula lemak semakin

bebas bergerak dan membentuk agregat sehingga emulsinya tidak stabil. Dalam

pembuatannya, komposisi air dan minyak didalam bahan harus dapat teremulsi,

sehingga dibutuhkan emulsifier guna membantu terbentuknya atau memantapkan

sistem dispersi yang homogen pada pasta yang mengandung air dan minyak.

2.8. Emulsifier

Emulsifier atau zat pengemulsi adalah zat untuk membantu menjaga kestabilan

emulsi minyak dan air.  Pengemulsi adalah suatu bahan yang dapat mengurangi

tegangan permukaan dan tegangan antara dua fase yang dalam keadaan normal

tidak saling bercampur, menjadi dapat bercampur dan selanjutnya membentuk
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emulsi. Beberapa jenis makanan yang mengandung emulsifier biskuit, cake, soft

drink, roti, margarin, kopi susu, dan karamel.

Emulsifier terdiri dari bagian kepala yang bersifat hidrofilik (menyukai air) dan

bagian ekor yang bersifat hidrofobik (menyukai minyak).  Bagian yang bersifat

hidrofilik akan berikatan dengan air dan bagin ekor berikatan dengan minyak.

Pada suatu emulsi terdapat tiga bagian utama. Bagian pertama adalah bagian

terdispersi atau partikel terdispersi, berupa lemak pada emulsi minyak dalam air

(o/w) atau air pada emulsi air dalam minyak (w/o).  Bagian kedua adalah media

pendispersi (continous phase) yang berupa air atau minyak.  Bagian ketiga adalah

emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir minyak tetap tersuspensi di dalam

air dan sebaliknya (Charley, 1982). Berikut gambar sistem emulsi minyak dalam

air (o/w) dan emulsi air dalam minyak (w/o) disajikan dalam gambar 1.

Gambar 1. Sistem emulsi

Pengemulsi merupakan agen aktif yang dapat mempromosikan emulsifikasi antara

fase minyak dan air, karena memiliki kedua kelompok hidrofilik dan lipofilik

dalam molekul yang sama. Emulsifier dengan hidrofilik rendah untuk nilai rasio

lipofilik (HLB nilai) dapat menstabilkan air dalam minyak (w/o) emulsi,

sedangkan pengemulsi dengan nilai HLB tinggi menstabilkan minyak dalam air

(o/w).
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2.9. Lesitin

Lesitin adalah bentuk dari fosfolipid yang mempunyai bagian yang larut dalam

minyak dan bagian yang mengandung PO4
3- (polar) yang larut dalam air. Karena

itu lecithin dapat di gunakan sebagai emulsifier (dapat menyatukan lemak dan air)

untuk produk-produk makanan seperti mayonaise, margarine, susu, yoghurt, es

krim, dan coklat (Winarno, 2004).

Lesitin dari kedelai dan kuning telur banyak digunakan sebagai agen pengemulsi.

Pada kuning telur mengandung 10% fosfolipid yang digunakan untuk membantu

membentuk dan menstabilkan emulsi di produk mayonaise, cakes, dan salad

dressing. Sedangkan pada kedelai juga biasa digunakan untuk agent pengemulsi

pada produk es krim, cake, permen, dan margarin (Dekker, 2002).

Lesitin kedelai merupakan hasil samping dari pengolahan minyak kedelai. Proses

purifikasi dalam memproduksi lesitin dapat menghilangkan minyak dan akan

mempengaruhi komposisi fosfolipid pada lesitin. Fosfolipid yang utama dalam

lesitin kedelai adalah fosfatidilkolin (phosphatidylcholine), fosfatidiletanolamin

(phosphatidyletanolamine), dan fosfatidilinositol (phosphatidylinositol)

(Szuhaj, 2005).

Lesitin kedelai digunakan dalam bidang pangan karena mempunyai kemampuan

menstabilkan.  Lesitin yang dibutuhkan jumlahnya cukup kecil antara 0,1-0,2%.

Tinggi rendahnya level yang digunakan disesuaikan dengan surfaktan kimianya

(Prosise, 1985). Asam lemak pada lesitin kedelai dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Tabel 5. Komposisi asam lemak pada lesitin kedelai

Komposisi
Kisaran komposisi

Rendah Sedang Tinggi
Miristat (C14:0) 0,3-1,9 - -
Palmitat (C16:0) 11,7-8,6 21,5-26,7 42,7
Palmitoleat (C16:1) 7,0-8,6 - -
Stearat (C18:0) 3,7-4,3 9,3-11,7 -
Oleat (C18:1) 6,8-9,8 17,0-25,1 39,4
Linoleat (C18:2) 17,1-20,0 37,0-40,0 55,0-60,8
Linolenat (C18:3) 1,6 4,0-6,2 9,2
Arakidat (C20:0) 1,4-2,3 - -
Sumber : Cherry (1999)

Lesitin kedelai mempunyai spesifikasi kemurnian yang dinyatakan oleh Food and

Drugs Administration (FDA).  Spesifikasi kemurnian lesitin kedelai dapat dilihat

pada Tabel berikut:

Tabel 6. Spesifikasi kemurnian lesitin

Spesifikasi
Codex Alimentarius
Committee FAO/
WHO

European Union (E
322)

Food Chemical
Codex

Acetone Insoluble
(AI) %

>60 >60 >50

Hasil hidrolisis >56
Hexane Insoluble
(HI) %

<0,3

Toluene Insoluble
(TI) %

<0,3 <0,3

Bilangan asam
(mgKOH/gr)

<36 <35 <36

Bilangan peroksida
(meq/KOH)

<10 <10 <100

Sumber : Niewenhuyzen dan Tomas (2008)


