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3. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur kandungan protein, konsentrasi protein, dan 

sifat fungsional protein jali. Pengukuran kadar protein jali didapatkan melalui metode 

salting out, serta kadar protein fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya didapatkan 

melalui metode fraksinasi. Pengujian sifat fungsional protein jali dilakukan dari hasil 

fraksinasi protein. 

 

3.1. Kadar Protein Jali 

Hasil kadar protein jali didapatkan melalui metode salting out dengan prinsip 

mengendapkan protein yang memisahkan protein dari senyawa lain. Hasil kadar protein 

jali sebesar 16,76% ± 0,002. Hasil kadar protein jali merupakan nilai mean ± stdev. 

 

3.2. Kadar Protein Fraksi-fraksi berdasarkan Kelarutannya  

Hasil kadar protein fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya didapatkan melalui metode 

fraksinasi dengan melarutkan sampel yang dibuat dalam larutan lalu disentrifugasi 

untuk didapatkan supernatant yang mengandung protein terlarut kemudian diukur 

kadarnya menggunakan metode Bradford . Pembagian protein berdasarkan kelarutannya 

dibagi menjadi 4 yaitu albumin, globulin, glutelin, dan prolamin. Hasil kadar protein 

fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kadar Protein Fraksi-fraksi berdasarkan Kelarutannya  

Fraksi Protein Konsentrasi (mg/g) 

Albumin  193,67 ± 2,84 

Globulin  20,49 ± 2,20 

Glutelin 122,12 ±4,76 

Prolamin 134,12 ± 3,36 
Keterangan: 

- Semua nilai merupakan nilai mean ± stdev 

- Perhitungan kelarutan protein dapat dilihat pada lampiran. 

 

Pada Tabel. 2 dapat dilihat kadar protein fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya 

menunjukkan bahwa hasil kadar protein fraksi tertinggi yaitu fraksi albumin sebesar 

193,67 mg/g. Kadar protein fraksi terendah yaitu fraksi globulin sebesar 20,49 mg/g. 

Grafik hasil pengukuran kadar protein fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya dapat 

dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Kadar protein fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya 

 

Pada Gambar 4. kadar protein fraksi tertinggi yaitu fraksi albumin sebesar 193,67 mg/g. 

Lalu diikuti dengan kadar protein pada fraksi prolamin sebesar 134,12 mg/g dan fraksi 

glutelin sebesar 122,12 mg/g. Kadar protein fraksi terendah yaitu fraksi globulin sebesar 

20,49 mg/g. 

 

3.3. Kelarutan Protein 

Kelarutan protein diartikan sebagai proporsi nilai N protein dalam makanan yang dapat 

larut pada kondisi tertentu (Zayas 1997). Kelarutan protein didapatkan dari perhitungan 

hasil konsentrasi protein pada fraksi-fraksi protein jali.Hasil kelarutan protein pada 

fraksi-fraksi protein jali dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kelarutan Protein Pada Fraksi-fraksi Protein Jali. 
Fraksi Protein Kelarutan Protein (%) 

Albumin  35,50 ± 0,52 

Globulin  3,75± 0,40 

Glutelin 22,39± 0,87 

Prolamin 24,59± 0,62 
Keterangan: 

- Semua nilai merupakan nilai mean ± stdev 

- Perhitungan kelarutan protein dapat dilihat pada lampiran. 

 

Berdasarkan Tabel. 3 dapat dilihat bahwa kelarutan protein pada fraksi albumin 

memiliki kelarutan protein tertinggi sebesar 35,50%. Lalu diikuti fraksi prolamin 

memiliki kelarutan protein sebesar 24,59% dan fraksi glutelin sebesar 22,39%. 

Sedangkan fraksi globulin memiliki kelarutan protein terendah sebesar 3,75%.  
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3.4. Daya Ikat Air  

Daya ikat air merupakan kemampuan protein dalam mengikat air tambahan selama 

aplikasi gaya-gaya, pemanasan, tekanan dan sentrifugasi (Zayas, 1997). Hasil daya ikat 

air pada fraksi-fraksi protein jali dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Daya Ikat Air Pada Fraksi-fraksi Protein Jali. 

Fraksi Protein Daya Ikat Air (ml/g) 

Albumin  1,67 ± 0,06 

Globulin  1,45 ± 0,06 

Glutelin 1,43 ±0,12 

Prolamin 1,53 ± 0,06 
Keterangan: 

- Semua nilai merupakan nilai mean ± stdev 

 

Berdasarkan Tabel. 4 dapat dilihat bahwa rata-rata daya ikat air yang dimiliki setiap 

fraksi protein jali menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Daya ikat air tertinggi yaitu 

fraksi albumin sebesar 1,67 ml/g, sedangkan daya ikat air terendah yaitu fraksi glutelin 

sebesar 1,43 ml/g.  

 

3.5. Daya Gel 

Daya gel terbentuk karena adanya jaringan kokoh yang mempunyai kemampuan 

menahan air didalamnya, jaringan tersebut terbentuk karna ada interaksi protein dengan 

protein yang dibantu oleh perlakuan panas (Damodaran et al., 2008).Hasil daya gel 

dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 Daya GelPada Fraksi-fraksi Protein Jali. 
Fraksi Protein Daya Gel 

Albumin  4 

Globulin  4 

Glutelin 4 

Prolamin 4 
Keterangan Daya Gel: 

0 = gel tidak terbentuk 

1 = gel sangat lemah, gel jatuh jika dimiringkan 

2 = gel tidak jatuh jika tabung dibalik vertikal 

3 = gel tidak jatuh jika tabung dibalik vertikal dan dihentak sekali 

4 = gel tidak jatuh jika tabung dibalik vertikal dan dihentak >5 kali 
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Berdasarkan Tabel. 5 dapat dilihat bahwa daya gel pada seluruh fraksi protein 

menunjukkan hasil yang sama yaitu gel tidak jatuh jika tabung dibalik vertikal dan 

dihentak lebih dari 5 kali. Kemampuan daya gel menunjukkan bahwa pada seluruh 

fraksi protein jali sangat kuat dan dapat dilihat pada Gambar 5. 

   

 
Gambar 5. Gel Tidak Jatuh Pada Saat Tabung Dibalik Vertikal 

 

Berdasarkan Gambar 5 daya gel pada fraksi proteinjali yang menunjukkan bahwa gel 

tidak jatuh jika tabung dibalik vertikal dan dihentak lebih dari 5 kali. Pembentukan gel 

pada pengujian ini dilakukan dalam dua tahap. Proses denaturasi protein merupakan 

tahap awal gelasi yang diakibatkan adanya pemanasan. Agregasi protein merupakan 

tahap kedua dimana terjadi pembentukan struktur tiga dimensi (Soderberg, 2013). 

 

3.6. Daya Emulsi 

Daya emulsi merupakan kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan emulsi 

(Nafi et al., 2015). Hasil daya emulsi pada fraksi-fraksi protein jali dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

 

Tabel 6. Daya EmulsiPada Fraksi-fraksi Protein Jali 

Fraksi Protein Daya Emulsi 

Albumin  ND 

Globulin  ND 

Glutelin ND 

Prolamin ND 
Keterangan : 

ND = not detected 
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Berdasarkan Tabel. 6 dapat dilihat bahwa daya emulsi pada seluruh fraksi protein jali 

tidak dapat membentuk emulsi (not detected). Tidak terbentuknya emulsi dibuktikan 

melalui Gambar 6 yang menunjukkan terpisahnya antara lapisan minyak dan air 

sehingga tidak membentuk emulsi. 

 
 

Gambar 6. Tidak Terbentuk Emulsi Pada Fraksi Protein Jali 

 

Berdasarkan Gambar 6 dapat dilihat tidak terbentuknya emulsi dibuktikan dari minyak 

dan air yang terpisah setelah dilakukan pencampuran. Penyebab tidak terbentuknya 

emulsi karena perbandingan jumlah asam amino hidrofilik-lipofilik pada fraksi protein 

jali tidak seimbang, sehingga fraksi protein jali tidak mempunyai kemampuan untuk 

membentuk daya emulsi (Astawan, 2016). 

 

3.7. Daya Pembentukan Busa 

 

Pembusaan dapat terbentuk karena adanya grup hidrofobik yang berinteraksi dengan 

molekul air akibat pengaruh mekanis seperti pengocokan, sehingga udara terdispersi ke 

dalam campuran protein dan air (Nafi, 2015).Hasil daya pembentukan busa pada fraksi-

fraksi protein jali dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Daya Pembentukan BusaPada Fraksi-fraksi Protein Jali 

Fraksi Protein Daya Pembentukan Busa 

Albumin  ND 

Globulin  ND 

Glutelin ND 

Prolamin ND 
Keterangan : 

ND = not detected 

Lapisan minyak dan air 

terpisah dan tidak 

membentuk emulsi 

Protein 
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Berdasarkan Tabel. 7 dapat dilihat bahwa daya pembentukan busa pada seluruh fraksi 

protein jali tidak dapat membentuk busa (not detected). Tidak terbentuknya busa 

dibuktikan melalui Gambar 7 yang menunjukkan tidak adanya busa setelah dilakukan 

pengocokan antara fraksi protein jali dengan aquadest. 

 

 

Gambar 7. Hasil Pengocokan Pada Fraksi Protein Jali  

 

 

Berdasarkan Gambar 7 dapat dilihat hasil pengocokan aquadest dan fraksi protein jali 

tidak mempunyai kemampuan untuk membentuk busa.Faktor utama yang paling 

mempengaruhi pembentukan busa adalah kemampuan fraksi protein untuk menurunkan 

tegangan permukaan dari fase cairan (Puteri 2017). 

Fraksi protein jali yang 

tidak terbentuk busa 


