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Kacang-kacangan dan biji-bijian seperti kacang kedelai, kacang tanah, biji 
kecipir, koro, kelapa dan lain-lain merupakan bahan pangan sumber protein dan lemak 
nabati yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Asam amino yang 
terkandung dalam proteinnya tidak selengkap protein hewani, namun penambahan 
bahan lain seperti wijen, jagung atau menir adalah sangat baik untuk menjaga 
keseimbangan asam amino tersebut. 

Kacang-kacangan dan umbi-umbian cepat sekali terkena jamur (aflatoksin) 
sehingga mudah menjadi layu dan busuk. Untuk mengatasi masalah ini, bahan 
tersebut perlu diawetkan. Hasil olahannya dapat berupa makanan seperti keripik, tahu 
dan tempe, serta minuman seperti bubuk dan susu kedelai.  Kedelai mengandung 
protein 35 % bahkan pada varitas unggul kadar proteinnya dapat mencapai 40 % - 43 
%. Dibandingkan dengan beras, jagung, tepung singkong, kacang hijau, daging, ikan 
segar, dan telur ayam, kedelai mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi, hampir 
menyamai kadar protein susu skim kering. 

Bila seseorang tidak boleh atau tidak dapat makan daging atau sumber protein 
hewani lainnya, kebutuhan protein sebesar 55 gram per hari dapat dipenuhi dengan 
makanan yang berasal dari 157,14 gram kedelai. Kedelai dapat diolah menjadi: tempe, 
keripik tempe, tahu, kecap, susu, dan lain-lainnya. Proses pengolahan kedelai menjadi 
berbagai makanan pada umumnya merupakan proses yang sederhana, dan peralatan 
yang digunakan cukup dengan alat-alat yang biasa dipakai di rumah tangga, kecuali 
mesin pengupas, penggiling, dan cetakan. 
Tabel 1.  Komposisi Kedelai per 100 Gram Bahan 
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Dibandingkan dengan susu sapi yang bisa menaikkan kolesterol, susu kedelai 
justru menurunkan kolesterol. Selain itu, susu kedelai juga kaya akan isoflavon. Dalam 
satu gelas susu kedelai terdapat lebih kurang 20 mg isoflavon, yaitu sumber 
antioksidan potensial.  Isoflavon bermanfaat untuk mengurangi kolesterol, mengurangi 
gejala menopause, mencegah osteoporosis, dan mengurangi risiko kanker. Untuk 
kecantikan kulit, antioksidan dalam isoflavon menjaga kehalusan dan kemulusan kulit.   
Tabel 2. Perbandingan Antara Kadaqr protein Kedele dengan Beberapa Bahan 

makanan Lainnya 

 
 
Susu kedelai merupakan minuman yang bergizi tinggi, terutama karena 

kandungan proteinnya. Selaitu susu kedelai juga mengandung lemak, karbohidrat, 
kalsium, phosphor, zat besi, provitamin A, Vitamin B kompleks (kecuali B12), dan air. 
Ketidak sempurnaan pada proses pengolahan akan meghasilkan susu kedele yang 
masih memiliki rasa langu>  rasa langu tersebut menyebabkan susu kedele kurang 
diminati terlebih lagi oleh anak-anak.  Ada beberapa rekayasa proses pembuatan susu 
kedele yang dapat dilakukan untuk menghilangkan rasa langu tersebut.   
1. Perendaman 

Perendaman dilakukan dengan menggunakan air panas selama 10-16 jam.  
Perendaman dimaksudkan untuk melunakkan tekstur biji kedele sehingga 
memudahkan proses pengilingan.  Perendaman dengan air panas juga dimaksudkan 
untuk menguarangi bau langu yang ada pada kedele.  Setelah perendaman biasanya 
diikuti proses pembuangan kulit, dan membilasnya dengan air.  Menguliti biji kedelai ini 
bakal membuat proses ekstrasi susu kedelai jadi lebih efisien. 
2. Pemanasan (Optional) 

Pemanasan ini boleh tidak dilakukan. Pemanasan ini hanya untuk 
menghilangkan bau langu yang ada di biji kedelai. Proses pemanasan bisa dilakukan 
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dengan memasukkan biji kedelai yang sudah direndam ke dalam microwave selama 
dua menit. 
3. Pengilingan biji kedelai 

Giling biji kedelai yang sudah direndam dengan satu liter air dalam mesin 
blender. Saring menggunakan kain untuk memisahkan ampas dengan sari susu 
kedelai. 
4. Merebus susu kedelai 

Panaskan susu kedelai tidak sampai titik didih. Tunggu sampai dingin dan susu 
kedelai siap diminum. Susu ini bisa disimpan dalam lemari es sampai tiga hari.  Air 
yang digunakan untuk merebus susu kedele adalah air panas,  selama proses 
perebusan susu kedele harus diaduk untuk menghindari pemisahan bagian krim dan 
skimnya.  Penambahan CMC dapat dilakukan pada takaran yang diperbolehkan untuk 
membuat susu kedele yang kental.  Perebusan sebaiknya menggunakan api yang 
sedang.  
5. Memberi rasa (opsional) 

Susu kedelai bisa diminum apa adanya, tapi bisa juga ditambahkan gula 
sebagai perasa. Dengan susu kedelai, Anda juga dapat membuat smoothies buah 
yang sangat sehat karena mengandung kedelai dan buah-buahan segar. 
 

Alat dan Bahan 
Alat  
 Peralatan yang digunakan pada pembuatan susu kedele sangat sederhana dan 
mudah.   

Jenis Alat Kegunaan Harga 

 

Kompor yang digunakan bisa berupa 
kompor minyak tanah, atau kompor 
gas.  Kompor digunakan pada proses 
perebusan dan persiapan air panas 
untuk perendaman biji kedele 

Rp. 100.000,- 

 

Panci digunakan sebagai wadah 
perebusan susu kedele. Panci yang 
digunakan dapat terbuat dari almunium, 
dll. 

Rp. 80.000,- s.d 
200.000,- tergantung 
ukuran 
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Blender berfungsi untuk 
menghaluskan biji kedele agar 
diperoleh filtrat susu kedele yang 
banyak.  Dewasa ini ada blender yang 
dijual dilengkapi dengan penyaring 
sehingga kita tidak perlu menyaring 
ampas dan filtrat kedele. 

Rp. 300.000-1.500.000 
Tergantung spesifikasi  

 

Baskom sebagai wadah perendaman 
dan menampung filtrat susu kedele. 

Rp. 15.000- 100.000 
Tergantung ukuran  

 

Selain serbet kita dapat menggunakan 
kain saring untuk memisaahkan filtrat 
susu kedele dengan ampasnya.  

Rp. 5.000 

 

Cup Plastik digunakan untuk 
mewadahi susu kedele yang siap 
diminum.  Selain cup biasanya susu 
kedele dijual dalam kemasan plastik 
PE  

Rp. 15.000/50 buah 

 
Bahan: 

Bahan yang digunakan pada pembuatan susu kedele sebagai berikut: 

Jenis Bahan Jumlah Yang Dibutuhkan Harga 

 

Kedele dipilih yang kualitasnya bagus 
dan tidak terserang hama  atau 
serangga.  Untuk menghasilkan 30 cup 
minuman kedele diperlukan 1 kg kedele 

Rp. 15.000/Kg. 
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Gula pasir ditambahkan untuk memberi 
rasa manis pada susu kedele.  Jumlah 
yang digunakan untuk 1 kg kedele yaitu  
1 kg. 

Rp. 11.000/Kg 

 

Pandan digunakan untuk memberikan 
aroma pada susu kedele.   

Rp. 1.000/ikat 

Garam  Rp. 1.000/bungkus 

 
 
Cara Pembuatan: 
1. Pilihlah biji kedelai yang bagus kwalitasnya ( pisahkan jika ada kerikil atau kotoran 

lain ) 
2. Cuci kedelai hingga bersih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pencucian dan Pembersihan Biji Kedele 
 

3. Selanjutnya kedelai direndam selama ± 8 - 10 jam dengan air yang dimasak hingga 
mendidih, tujuannya untuk menghilangkan rasa langu. 

4. Setelah kedelai direndam 10 jam, selanjutnya dicuci sambil diremas-remas agar 
kulit ari-nya terkelupas, (pastikan kulit ari kedelai 99,99% terkelupas agar nantinya 
tidak terdapat rasa pahit). 

5. Kedelai ditiriskan kemudian digiling / blander dengan ditambahkan air mendidih 
secukupnya sampai halus. 
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Pengilingan Menggunakan Blender 

6. Kedelai yang sudah selesai digiling / blander lalu dimasukkan kedalam panci dan 
campurkan air matang (perbandingan 1 : 8). 

7. Kedelai yang telah diberi air matang kemudian disaring dengan kain kassa, 
usahakan pilih kain kassa yang paling lembut, agar ampas kedelai tidak lolos dari 
saringan tersebut ). 

 
 
 
 
 
 

Perebusan Susu Kedele 
 

8. Setelah selesai disaring sari kedelai tersebut siap untuk di rebus dengan api kecil 
sambil diaduk tidak hingga mendidih, (sebelumnya masukan daun pandan agar 
aromanya wangi, garam dan vanili secukupnya serta gula agar rasanya manis). 

 
 
 
 
 
 
 

Susu Kedele yang Siap Dipasarkan 
 

9. Kemudian susu kedele dapat dikemas dalam plastik atau cup-cup plastik atau 
dalam botol-botol.  Susu kedele umumnya tidak tahan lama, penyimpanan dalam 
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lemari es memperpanjang daya simpan susu kedele 3-4 hari.  1 cup plastik susu 
kedele seperti pada gambar dapat dijual Rp. 2.500 hingga Rp. 3.000.  Dari 1 Kg 
kedele dapat dihasilkan sekitar 30 cup susu kedele. 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang optimal 
yaitu dalam proses rendam, giling / blander serta pemberian air untuk disaring wajib 
menggunakan air yang baru dimasak mendidih. 

 
 
ANALISA USAHA 

No. Tolak Ukur Harga Rp. 

I. OUTPUT  

 Penjualan Susu Kedele @ 30 Cup x Rp. 2.500 75.000,- 

II INPUT  

 A. Sarana Produksi  

      - Kedele 1 Kg 12.000 

      - Gula 1 Kg  11.000 

      - Minyak tanah 8.000 

      - Kemasan  15.000 

      - Lain-lain 1.000 
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 B. Penyusutan Alat  1.000 

 C. Tenaga Kerja   

 Diasumsikan mengunakan anggota keluarga - 

 Total  48.000 

III. KEUNTUNGAN  (I-II) 27.000 
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