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4. PEMBAHASAN 

Hasil pengukuran kadar protein jali didapatkan melalui metode salting out, serta kadar 

protein fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya didapatkan melalui metode fraksinasi. 

Hasil pengukuran kadar protein jali sebesar 16,76%. Menurut hasil penelitian 

(Syahputri, 2015) kandungan protein yang terdapat di dalam jali sebesar 14%. 

Berdasarkan pengukuran kadar protein fraksi-fraksi berdasarkan kelarutannya melalui 

metode fraksinasi, didapatkan fraksi albumin yang memiliki kadar protein fraksi 

tertinggi yaitu sebesar 201,16 mg/g dan fraksi globulin memiliki kadar protein fraksi 

terendah yaitu sebesar 20.46 mg/g. Menurut penelitian Apirattananusorn (2007) bahwa 

komponen protein utama dalam jali adalah prolamin. Penggunaan bahan jali yang 

berbeda mempengaruhi perbedaan kelarutan protein pada fraksi-fraksi protein jali, serta 

karakteristik fungsional protein lainnya. 

 

Karakteristik fungsional protein merupakan sifat protein yang dapat mempengaruhi 

hasil akhir produk. Selain itu, karakteristik fungsional protein yang paling penting yaitu 

kelarutan protein, karena kelarutan protein dapat mempengaruhi karakteristik lainnya 

meliputi daya ikat air, daya gel, daya emulsi dan daya pembentukan busa (Vaclavik, 

2003). 

 

4.1. Kelarutan Protein 

Berdasarkan Tabel 3. fraksi protein jali dibedakan menurut kelarutannya yang terdiri 

dari albumin, globulin, glutelin, dan prolamin. Hal ini sesuai dengan penelitian 

(Apirattananusorn, 2007) penggolongan fraksi protein berdasarkan kelarutannya dibagi 

menjadi 4 kelompok yaitu albumin, globulin, glutelin dan prolamin. Pembagian protein 

berdasarkan kelarutannya dimaksudkan supaya diketahui fraksi protein mana yang 

memiliki karakteristik fungsional paling menonjol. Berdasarkan Tabel 3. seluruh fraksi 

protein jali memiliki kelarutan protein yang rendah. Menurut (Puteri, 2017) fraksi 

protein yang memiliki kelarutan protein yang tinggi akan meningkatkan daya emulsi 

dan daya pembentukan busa. Hal ini berkaitan dengan fraksi protein jali yang tidak 

mempunyai daya emulsi dan daya pembentukan busa yang disebabkan oleh kelarutan 

protein pada seluruh fraksi protein jali rendah. 
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Berdasarkan Tabel 3. kelarutan protein tertinggi yaitu fraksi albumin, diikuti dengan 

fraksi prolamin, fraksi glutelin dan terendah yaitu fraksi globulin. Menurut 

(Apirattananusorn, 2007) fraksi albumin larut dalam air dan dapat terkoagulasi oleh 

panas. Fraksi globulin memiliki sifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam larutan 

garam encer dan tidak larut dalam larutan garam konsentrasi tinggi, serta dapat 

terkoagulasi oleh panas. Fraksi glutelin memiliki sifat larut dalam larutan asam atau 

basa encer, sedangkan fraksi prolamin bersifat larut dalam alkohol 70-80% dan tidak 

larut dalam air maupun alkohol absolut (Apirattananusorn, 2007). 

 

Kelarutan protein merupakan karakteristik utama protein yang dipilih untuk digunakan 

dalam produk minuman dan makanan cair. Protein yang kelarutannya tinggi maka 

molekul protein dapat menyebar dengan baik. Penyebaran protein yang baik maka dapat 

menghasilkan suatu produk pangan yang baik pula (Vaclavik, 2003).Kelarutan protein 

dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yaitu berat molekul protein, komposisi asam 

amino dan konformasi protein. Faktor eksternal yang mempengaruhi kelarutan protein 

yaitu pH, suhu, jenis pelarut, kekuatan ionic atau konsentrasi garam (Bolontrade et al.,  

2013).  

 

Protein yang memiliki kelarutan tinggi, pengaplikasian protein dapat dilakukan secara 

luas dibandingkan dengan protein yang kelarutannya rendah (Vaclavik, 2003). Protein 

yang berasal dari bahan yang berbeda akan menghasilkan kelarutan yang berbeda, 

sehingga memiliki karakteristik masing-masing yang dipengaruhi oleh faktor pH, 

konsentrasi garam dan temperature (Bolontrade et al., 2013). Berdasarkan pengukuran 

kelarutan protein, fraksi protein jali memiliki kelarutan yang rendah, sehingga jali yang 

diaplikasikan kedalam produk minuman harus dilakukan beberapa perlakuan dalam 

persiapan protein sebelum diaplikasikan. Berdasarkan penelitian Bolontrade et al., 

(2013) konsentrasi garam dan penyesuaian pH lebih mudah dilakukan untuk 

mempersiapkan protein sebelum diapilkasikan dalam industri minuman dibandingkan 

penyesuaian suhu. 
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4.2. Daya Ikat Air  

Pada pengujian daya ikat air, dihasilkan volume air yang mengalami penurunan dari 

volume awal. Hal ini menunjukkan bahwa fraksi-fraksi protein jali mempunyai 

kemampuan mengikat air.Kemampuan mengikat air pada protein jali dipengaruhi oleh 

kemampuan daya ikat air pada fraksi-fraksi protein didalamnya (Sudrajat, 2016). 

Perbedaan kemampuan mengikat air pada setiap fraksi protein jali berbeda-beda 

disebabkan karena jumlah kandungan asam amino polar dalam protein jali berbeda-beda 

(Makmoer, 2006). Penelitian Sudrajat, (2016) menambahkan daya serap air dipengaruhi 

oleh komposisi asam amino protein. 

 

Faktor yang mempengaruhi daya ikat air yaitu pH, suhu, konsentrasi protein, efek 

pemanasan, kekuatan ion, keberadaan komponen lain seperti lemak, garam, polisakarida 

hidrofilik dan kondisi penyimpanan (Zayas, 1997). Oleh karena itu, kondisi selama 

pengekstrasian fraksi protein jali berperan penting dalam mempertahankan fraksi-fraksi 

protein jali. Daya ikat air berperan penting dalam industri pangan karena mempengaruhi 

tekstur pada hasil produk pangan. Daya ikat air merupakan salah satu karakteristik 

protein yang dipilih untuk digunakan dalam industri pangan, terutama pada pudding dan 

yoghurt. Pada produk yoghurt dan pudding, peran penting daya serap air untuk 

menghasilkan tekstur yang kental dan mencegah terjadinya pemisahan (Soderberg, 

2013). Pada fraksi-fraksi protein jali mempunyai kemampuan untuk mengikat air, 

sehingga seluruh fraksi protein jali dapat diaplikasi pada pudding dan yoghurt. 

 

4.3. Daya Gel 

Berdasarkan Tabel 5. Daya gel pada seluruh fraksi protein jali menunjukkan 

kemampuan membentuk gel yang sangat kuat. Dibuktikan melalui Gambar 5 daya gel 

pada fraksi protein jali 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). 
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Proses denaturasi merubah struktur sekunder, tersier, dan kwartener protein tanpa 

adanya pemecahan ikatan-ikatan kovalen (Soderberg, 2013). Hal ini menyebabkan 

gugus reaktif yang sama atau berdekatan menjadi terbuka dan membentuk ikatan. 

Ikatan-ikatan antar gugus reaktif protein tersebut akan menahan cairan sehingga 

terbentuk gel (Damodaran et al, 2008). Jenis ikatan yang dapat mempengaruhi 

pembentukan struktur jaringan selama proses gelasi yaitu ikatan hydrogen, ikatan 

garam, ikatan hidrofobik dan ikatan disulfide (Damodaran et al, 2008). 

 

Terjadinya interaksi hidrofobik disebabkan oleh suhu yang meningkat dan ikatan 

hydrogen menjadi tidak stabil. Pembentukan gel dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

faktor lingkungan (ionic strengthdan pH) metode persiapan protein, kondisi 

pemrosesan, waktu pemanasan dan pendinginan.Menurut Soderberg, (2013) daya gel 

protein bahan pangan memberikan pengaruh terhadap tekstur dan juicenss dari produk 

pangan. Protein yang mempunyai kemampuan dalam membentuk gel dapat 

diaplikasikan pada industri edible film, produk jelly dan tofu.Seluruh fraksi protein jali 

mempunyai kemampuan membentuk gel yang sangat kuat, maka jali dapat 

diaplikasikan pada industri edible film, produk jelly dan tofu. 

 

4.4. Daya Pembentukan Emulsi 

Berdasarkan Tabel. 6 seluruh fraksi protein jali tidak mempunyai kemampuan untuk 

membentuk emulsi. Pada Gambar 6. terlihat tidak terbentuknya emulsi dibuktikan dari 

minyak dan air yang terpisah setelah dilakukan pencampuran. Hal ini disebabkan karena 

perbandingan jumlah asam amino hidrofilik-lipofilik pada fraksi protein jali tidak 

seimbang, sehingga fraksi protein jali tidak mempunyai kemampuan untuk membentuk 

daya emulsi. Perbandingan perbandingan jumlahasam amino hidrofilik-lipofilik yang 

seimbang digunakan untuk menurunkan tegangan interfasial sehingga sangat 

menentukan kemampuan protein dalam membentuk emulsi. Hidrofilik-lipofilik protein 

mampu teradsorpsi pada interfasial minyak air dengan mekanisme lipofilik yang 

berikatan pada sisi minyak dan hidrofilik yang berikatan dengan fase air (Astawan, 

2016). 
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Selain itu, seluruh fraksi protein jali tidak mempunyai daya emulsi disebabkan oleh 

rendahnya kelarutan protein pada fraksi-fraksi protein jali (Puteri 2017).Pemanfaatan 

daya emulsi digunakan dalam produk pangan seperti cake (Soderberg, 2013). 

Astawan&Hazmi (2016) menambahkan bahwa produk pangan yang memanfaatkan 

daya emulsi yaitu mayonnaise, susu, saus, margarine dan mentega. Seluruh fraksi 

protein jalitidak mempunyai kemampuan untuk membentuk emulsi, maka jali tidak 

cocok diaplikasikan pada mayonnaise, susu, saus, margarine, mentega dan cake. 

 

4.5. Daya Pembentukan Busa 

Berdasarkan Tabel. 7 daya pembentukan busa pada seluruh fraksi protein jali 

menunjukkan tidak mempunyai kemampuan membentuk busa.Hal ini dibuktikan dari 

Gambar 7 yang menunjukkan tidak adanya busa pada seluruh fraksi protein jali setelah 

dilakukan pengocokan. Faktor utama yang paling mempengaruhi pembentukan busa 

adalah kemampuan fraksi protein untuk menurunkan tegangan permukaan dari fase 

cairan. Selain itu, kelarutan protein yang rendah juga menyebabkan seluruh fraksi 

protein jali tidak mempunyai kemampuan dalam membentuk busa (Puteri 2017). 

 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan pembentukan busa yaitu suhu, pH, 

konsentrasi protein, metode pembusaan dan waktu pencampuran (Sudrajat, 2016). 

Pemanfaatan daya pembentukan busa digunakan dalam produk pangan seperti whipped 

cream (Damodaran et al,2008). Seluruh fraksi protein jali tidak mempunyai daya 

pembentukan busa, maka jali tidak cocok diaplikasikan dalam produk pangan seperti 

whipped cream.  

 

  


