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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Populasi manusia yang terus meningkat mengakibatkan permintaan kebutuhan pangan 

juga terus meningkat. Daging merupakan salah satu bahan pangan sumber protein tinggi 

yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Permintaan daging diperkirakan akan 

terus meningkat sebanyak 70-80% pada kurun waktu 2012 hingga 2050 (Oonincx & de 

Boer, 2012). Semakin banyak permintaan daging maka sektor pertanian juga akan 

menghasilkan semakin banyak gas rumah kaca. Hingga saat ini, sektor peternakan 

berkontribusi sebanyak 15% dari total emisi gas rumah kaca (Kumar et al., 2015). Untuk 

mengurangi dampak rumah kaca ini, dapat dibuat alternatif sumber protein dari hewan 

yang lebih ramah lingkungan dan sustainable seperti serangga (Mercer, 1997). Edible 

insect mengandung 9-25% protein sedangkan daging konvensional mengandung 15-22% 

protein (Ghaly & Alkoaik, 2009).   

 

Edible insect merupakan bahan yang sangat baik dan biasanya digunakan untuk food 

fortification karena tinggi protein dengan profil asam amino yang baik, level digestibility 

yang tinggi (86-89%), serta mengandung banyak mikronutrien mineral (Cu, Fe, Mg, Mn, 

P, Se, Zn) dan vitamin (A, B2, B5, B7, B9) (Zielińska et al., 2018). Salah satu edible 

insect yang dapat digunakan adalah Tenebrio molitor atau yang lebih dikenal dengan 

nama Ulat Hongkong di Indonesia. Tenebrio molitor memiliki empat fase hidup yaitu 

telur, larva, kepompong, dan dewasa. Pada fase larva, serangga ini dapat diolah menjadi 

edible insect yang juga sudah banyak diteliti potensinya sebagai sustainable food. Larva 

ulat hongkong mengandung sekitar 15% lemak dan 20% protein (Zhao et al., 2016).      

 

Sifat fungsional yang dimiliki suatu protein berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber 

protein tersebut dalam produk pangan. Sifat fungsional meliputi daya ikat air, kelarutan, 

daya emulsi, dan daya buih (Kusnandar, 2010). Protein serangga memiliki kelemahan 

dalam sifat water holding capacity dan gelling capacity yang terbatas (Zielińska et al., 

2018), sehingga untuk menghasilkan produk menyerupai daging penambahan 

hidrokoloid seperti karagenan diharapkan dapat meningkatkan fungsionalitas protein 

tersebut. Pada produk pangan, hidrokoloid berfungsi sebagai pembentuk tekstur, 

penstabil, dan meningkatkan daya serap air dari produk (Herawati, 2018). 
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Sebagian besar sifat fungsional protein berhubungan dengan daya ikat air, kelarutan, daya 

emulsi, sineresis, dan daya gel. Semakin besar jumlah air yang diikat maka semakin baik 

pula kualitas tekstur dan mouthfeel dari bahan pangan yang dihasilkan. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi daya ikat air adalah konsentrasi protein, nilai pH, kekuatan ion 

(penambahan garam), dan pemanasan. Semakin tinggi konsentrasi protein maka jumlah 

air yang terikat juga semakin banyak. Perubahan pH akan mengubah kepolaran asam 

amino. Apabila kepolaran protein meningkat maka jumlah air yang terikat juga ikut 

meningkat. Penambahan garam akan menyebabkan terjadinya interaksi elektrostatik yang 

akan mempengaruhi daya ikat air (Kusnandar, 2010). 

 

Beberapa upaya untuk meningkatkan karakteristik gel ulat hongkong dapat dilakukan, 

seperti penambahan ι-karagenan, garam serta pengaturan nilai pH. Pada penelitian ini 

dilakukan optimasi konsentrasi ι-karagenan, garam CaCl2, dan nilai pH untuk 

pembentukan produk dari larva ulat hongkong agar menyerupai gel daging sapi.    

 

1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Sustainable Food  

Ketahanan pangan adalah kondisi dimana semua orang dalam segala keadaan dan waktu 

dapat mengakses makanan yang aman dikonsumsi dan bernilai gizi untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Hal ini mencakup empat hal utama yaitu ketersediaan makanan di suatu 

area, daya beli konsumen, tingkat konsumsi, dan keberlanjutan ketersediaan pangan 

(Beckford et al., 2011). Keberlanjutan ketersediaan pangan (food sustainability) 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah tingkat konsumsi dan permintaan 

yang terus meningkat yang tidak bisa diimbangi oleh persediaan yang memadai.  

 

Daging merupakan salah satu bahan pangan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan 

manusia. Konsumsi daging digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein sehari-hari. 

Permintaannya diperkirakan akan terus meningkat hingga 70-80% pada kurun waktu 

2012 hingga 2050 (Oonincx & de Boer, 2012). Dengan permintaan yang terus meningkat 

ini, keberlanjutan ketersediaan daging beberapa tahun kedepan akan terancam, sehingga 
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diperlukan bahan pangan alternatif yang lebih sustainable untuk menggantikan peran 

daging.  

Penggunaan edible insect sebagai sumber protein sudah mulai dipertimbangkan sebagai 

alternatif protein hewani. Penelitian sebelumnya oleh Oonincx & de Boer (2012), 

mempelajari tentang dampak lingkungan dari produksi serangga. Aspek yang menjadi 

tolak ukur adalah produksi gas rumah kaca, energi yang dibutuhkan, dan luas lahan yang 

dibutuhkan. Sebanyak 1 kg produksi protein dari serangga dibandingkan dengan 1 kg 

produksi protein dari susu, ayam, babi, dan sapi (hewani). Hasilnya, dari aspek energi, 

protein serangga dan protein hewani memerlukan jumlah energi yang kurang lebih sama 

untuk menghasilkan 1 kg protein. Dari aspek lahan, produksi protein hewani memerlukan 

luas lahan yang jauh lebih luas dibanding produksi protein serangga. Menurut Foley et 

al. (2011), sektor peternakan menggunakan ± 70% lahan pertanian. Dari aspek rumah 

kaca, produksi protein hewani menghasilkan gas rumah kaca yang lebih tinggi dibanding 

produksi protein serangga. Menurut Pan et al. (2011), pembukaan lahan pertanian (land 

clearing) merupakan sumber terbesar emisi GHG. Hal ini juga didukung oleh penelitian 

Oonincx et al. (2010), dimana peternakan serangga hanya menghasilkan emisi GHG 

(Greenhaouse Gas) yang lebih sedikit (2-22 g/ kg pertambahan massa) dibandingkan 

peternakan sapi (2850 g/ kg pertambahan massa) dan peternakan babi (80-1130 g/ kg 

pertambahan massa). Aspek-aspek ini dihitung berdasarkan analisis siklus hidup (LCA) 

untuk menilai total dampak lingkungan dari proses menternakkannya (respirasi, produksi 

pangan, hingga distribusi).   

 

1.2.2. Ulat Hongkong (Tenebrio molitor) 

Serangga sudah terbukti mengandung nutrisi yang tinggi, terutama kandungan protein 

dan komposisi asam aminonya (Payne et al., 2015). Serangga juga mengandung 

mikronutrien mineral seperti Fe dan Zn yang penting untuk tubuh. Mealworm 

mengandung 25% lemak sehingga juga tergolong sebagai sumber lemak dan energi. Dari 

segi sensori, Tenebrio molitor memiliki rasa nutty, umami, beraroma kacang, dan tekstur 

yang cenderung brittle.  

 

Beberapa hambatan yang dapat terjadi ketika serangga khususnya dalam bentuk utuh 

dikonsumsi adalah neophobia. Hal ini kemungkinan besar dapat diatasi dengan 
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menghancurkan bentuk atau tidak mengkonsumsi serangga dalam bentuk utuhnya, selain 

itu edukasi tentang manfaat dan kelebihan protein serangga juga dapat meningkatkan 

minat konsumsi edible insect sebagai sumber protein. Hambatan lain dari konsumsi edible 

insect adalah adanya potensi alergen. Biasanya, orang yang alergi kerang-kerangan 

(crustaceans) kemungkinan besar juga akan alergi serangga. Ini artinya, bahan makanan 

yang mengandung serangga harus diberi label alergen. Reaksi alergi ini dapat terjadi 

karena cross reactivity antar tropomyosin dengan arginine kinase (Elhassan et al., 2019). 

 

Yellow mealworm atau yang lebih dikenal sebagai ulat hongkong di Indonesia biasanya 

digunakan sebagai pakan burung dan ayam. Ulat hongkong sendiri merupakan salah satu 

fase hidup dari empat fase hidup Tenebrio molitor yaitu telur, larva, kepompong, dan 

dewasa (LiYa, 2015). Fase larva ini bisa berlangsung selama 6-8 bulan pada konsisi 

optimum tergantung dari suhu, kelembaban, ketersediaan sumber makan, dan air dari 

lingkungan. Larva T. molitor berukuran kurang lebih 2-2,5 cm, berwarna putih dan akan 

berubah warna menjadi coklat seiring berjalannya waktu (Ghaly & Alkoaik, 2009). Larva 

segar T. molitor mengandung 19-26% protein (LiYa, 2015) dan kadar lemak 23-43g/100g 

berat kering (Finke, 2002). Tenebrio molitor juga mengandung asam amino esensial dan 

banyak mikronutrien seperti mineral dan vitamin. Tabel asam amino, kandungan mineral, 

dan vitamin dari Tenebrio molitor dapat dilihat pada Tabel 1, 2, dan 3. 

 

 

Gambar 1. Fase Hidup Tenebrio molitor 
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Taksonomi Tenebrio molitor adalah sebagai berikut :  

Kingdom : Animalia  

Phylum : Arthropoda  

Class  : Insect 

Order  : Coleopteran 

Suborder : Polyphaga 

Family  : Tenebrionidae  

Genus  : Tenebrio 

Species : Molitor 

(Dossey et al., 2008) 

 

Tabel 1. Asam Amino Esensial Tenebrio molitor 

Asam amino 

(mg/g total protein) 

Jones et al., 1972 Ramos-Elorduy et 

al., 2002 

Finke, 2002 

Histidin 39 29 32 

Isoleusin 45 40 51 

Leusin 81 69 108 

Lisin 50 47 55 

Metionin + Sistein 21 21 22 

Fenilalanin + Tirosin 124 77 110 

Tereonin 48 36 42 

Triptofan - 9 8 

Valin 61 59 60 

Total EAA 469 387 488 

Sumber : LiYa (2015) 

 

Tabel 2. Kandungan Mineral Tenebrio molitor 

Mineral (mg/100 g 

berat kering) 

Na K Ca P Fe Mg Zn Cu Mn 

Larva T. molitor 53,7 341 16,9 285 2,06 80,1 5,20 0,61 0,52 

T. molitor dewasa 63,2 340 23,1 277 2,18 60,6 4,62 0,75 0,40 

Sumber : Dossey et al. (2008) 

 

Tabel 3. Kandungan Vitamin Tenebrio molitor 

Vitamin (mg/100 

g berat kering) 

A B1 B2 B3 B6 B12 B5 B7 

Larva T. molitor <1000IU/kg 0,24 0,81 5,64 0,81 0,15 2,62 0,028 

T. molitor dewasa <1000IU/kg 0,10 0,85 4,07 0,81 0,13 2,4 0,028 

Sumber : Dossey et al. (2008) 
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1.2.3. ι- Karagenan 

Iota karagenan berasal dari jenis rumput laut merah  Eusheuma spinosum yang dihasilkan 

dengan proses alkali eliminasi v-karagenan dan tersusun dari gugus ester 4-sulfat pada 

semua gugus D-galaktosa dan gugus ester 2-sulfat dalam 3,6 anhidro-D-galaktosa. Gugus 

3,6 anhidro-D-galaktosa dapat membentuk struktur heliks sehingga dapat membentuk 

gel. Gel yang terbentuk dari iota karagenan lebih bersifat elastis dan kohesif dibanding 

padat (firm) (Stanley, 1990).   

 

 

Gambar 2. Struktur Kimia ι-Karagenan (Phillips & William, 2009) 

 

Iota-karagenan bersifat tiksotropik dimana dalam keadaan diam / statik akan membentuk 

struktur gel dan dalam keadaan dinamis / sirkulasi akan menjadi fluida kembali. ι-

karagenan dapat larut dalam air panas ( >60°C), dapat larut dalam larutan garam panas, 

tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Gel iota-karagenan akan menjadi lebih kuat 

apabila ada ion Ca++ (Phillips & William, 2009). Iota-karagenan memiliki sifat reversibel 

dimana akan memeleh jika dipanaskan dan akan membentuk gel kembali. Polimer 

karagenan dalam larutan akan menjadi acak saat dipanaskan. Saat suhu diturunkan 

(didinginkan) polimer akan membentuk struktur double helix. Seiring penurunan suhu 

maka polimer akan semakin kuat terikat sehingga gel yang terbentuk juga semakin kuat 

(Stanley, 1990).     

 

1.2.4. Gel   

Menurut Zayas (1997), kapasitas pembentukan gel dari bahan adalah atribut fungsional 

yang sangat penting dalam penggunaannya dalam produk pangan. Industri pangan sering 

menggunakan berbagai jenis protein dan bahan lain dalam pembentukan gel pada bahan 

pangan. Gelasi adalah proses dasar dalam pembuatan berbagai makanan seperti daging 

olahan, produk olahan ikan, jelly, adonan roti, cake filling, dan sebagainya, sehingga 
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kapasitas pembentukan gel adalah kriteria yang umum digunakan untuk mengevaluasi 

protein makanan karena berperan dalam karakteristik tekstur dan juiciness.  

 

Gel dapat bervariasi dalam sifat reologinya seperti cohesiveness, hardness, stickiness, dan 

adhesiveness. Sifat unik dari gel protein adalah kemampuannya dalam berperilaku seperti 

bahan padat tetapi memiliki karakteristik seperti cairan. Hal ini disebabkan fenomena 

gelasi yang  membentuk solid-like dan sifat viskoelastik pada bahan. Sifat spesifik dari 

gel ini disebabkan karena adanya jaringan 3 dimensi protein (Zayas, 1997). Kekuatan gel 

merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi protein bahan pangan. 

Karakteristik makanan seperti tekstur dan mouthfeel ditentukan oleh kapasitas gel protein. 

Formasi gel merupakan hasil dari ikatan hidrogen, interaksi ion, dan hidrofobik, ikatan 

kovalen disulfida, dan ikatan Van der Waals. Sedangkan kekuatan gel berhubungan 

dengan ukuran dan bentuk polipeptida dalam matriks gel. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi sifat gel protein yaitu konsentrasi protein, nilai pH, dan kekuatan ion. 

Kekuatan gel akan semakin meningkat dengan semakin tingginya konsentrasi protein 

yang juga bergantung pada jenis protein (Kusnandar, 2010). 

 

Gel adalah suatu fenomena yang melibatkan ikatan silang rantai polimer untuk 

membentuk jaringan 3 dimensi yang memerangkap air didalamnya sehingga terbentuk 

struktur kaku  yang tahan terhadap aliran (Saha & Bhattacharya, 2010). Pembentukan gel 

protein atau gelasi dapat terjadi melalui 2 tahap yaitu denaturasi dan agregasi. Denaturasi 

dapat diakibatkan oleh pemanasan maupun reaksi kimiawi. Denaturasi akan merubah 

konformasi molekul protein sehingga bentuk protein akan berubah dan lipatan akan 

terbuka. Beberapa bagian hidrofobik yang sebelumnya tertutup dalam lipatan akan 

terekspos dan menyebabkan efek hidrofobik. Efek hidrofobik ini akan menyebabkan 

agregasi/ penggumpalan sehingga antar molekul protein dapat saling berinteraksi dan 

membentuk struktur partikel gel (Gosal & Ross-murphy, 2000). 

 

Gel protein akan terbentuk ketika sebagian protein yang terbuka lipatannya membentuk 

polipeptida yang tidak tergulung yang berinteraksi di titik tertentu sehingga membentuk 

jaringan cross-linked 3 dimensi. Pembukaan lipatan ini akan merubah struktur sekunder 

dan tersier dari protein. Pada meat-protein-gel, seperti gel daging sapi, kapasitas protein 
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daging untuk membentuk gel dalam produk olahan daging merupakan sifat fungsional 

yang penting karena akan berkontribusi terhadap tekstur dan pengikatan dalam struktur 

jaringan. Interaksi antar protein-protein, protein-air, dan protein-lipid akan 

mempengaruhi pemebentukan struktur yang stabil dalam gel daging sapi. Sifat ini 

sebagian besar dipengaruhi oleh protein myofibrillar dan sarkoplasma yang bertanggung 

jawab untuk mempertahankan dan menstabilkan air dan lemak dalam daging olahan serta 

mengikat jaringan daging ketika daging dihaluskan/ digiling. Tekstur daging olahan 

sebagian besar dipengaruhi oleh gelasi termal miosin, actomyosin, dan aktin selama 

pemanasan, selain itu protein stroma juga dapat memperkuat struktur yang dibentuk oleh 

myosin, actin, dan protein daging lain (Zayas, 1997). 

 

Protein miofibrilar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam 

pengikatan struktur daging. mekanisme pengikatannya melibatkan interaksi protein 

kontraktil dari miofibril dan gelasi protein setelah perlakuan suhu. Protein miofibrilar 

yang larut mempengaruhi tinggi rendahnya suhu gelasi yang bersama dengan 

pembengkakan jaringan serat akan meningkatkan viskositas matriks protein. 

Pembentukan gel dalam daging giling sangat terkait dengan sifat pembentukan gel miosin 

dan actomiosin. Gelasi yang terjadi karena induksi panas melibatkan 2 reaksi dasar: 1) 

pembentukan formasi dari agregat dari bagian kepala globular miosin dengan ikatan 

disulfida yang terbuka dari sisi ekor, dan 2) pembentukan jaringan miosin sebagai hasil 

dari interaksi non-kovalen antar bagian ekor miosin dan lipatan yang terbuka di bagian 

ekor heliks (Zayas, 1997).   

     

Proses pembentukan gel karagenan terjadi karena adanya ikatan antar rantai polimer 

sehingga terbentuk struktur tiga dimensi yang mengandung pelarut pada celah-celahnya. 

Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel 

mengakibatkan polimer karagenan menjadi acak dan bila suhu diturunkan maka polimer 

akan membentuk pilinan ganda. Jika penurunan suhu diteruskan maka polimer akan 

membentuk struktur 3 dimensi (Stanley, 1990). Pembentukan gel pada iota karagenan 

terjadi saat larutan panas dibiarkan menjadi dingin. Hal ini terjadi karena karagenan 

mengandung gugus 3,6-anhidro-D-galaktosa yang dapat membentuk struktur heliks.  
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1.2.5. Metode Response Surface  

Response Surface Methodology (RSM) adalah sebuah teknik statistik matematik yang 

digunakan untuk pengembangan, perbaikan, dan optimasi proses dalam respon utama 

yang diakibatkan oleh beberapa variabel dengan tujuan untuk mengoptimasi respon 

tersebut (Montgomery, 2013). Ide dasar dari metode RSM ini adalah memanfaatkan 

desain eksperimen berbantuan statistika untuk mencari nilai optimal dari suatu respon. 

Pada umumnya, permukaan respon digambarkan dengan sebuah grafik, untuk membantu 

visualisasi dari bentuk permukaan plot biasanya digunakan kontur dari permukaan 

respon. Pada kontur tersebut garis respon yang konstan berada pada permukaan datar 

(x1,x2) dan garis respon yang lain berada pada permukaan lengkung di atasnya 

(Montgomery, 2013). 

 

Permasalaahn umum pada RSM adalah bentuk hubungan antara variabel respon dengan 

variabel independen tidak diketahui, sehingga langkah pertama metode ini adalah 

mencari bentuk hubungan antar respon dengan variabel independen melalui pendekatan 

yang sesuai. Pendekatan pertama adalah tahap orde I dengan model regresi linear 

berganda. Percobaan orde I memerlukan rancangan percobaan yang terdiri dari rancangan 

faktorial 2k (nf), dan rancangan titik pusat. Persamaannya adalah : 

 

𝑦 = 𝛽0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀𝑖 

 

Keterangan :  

Y = Variabel respon  

0 = intesep 

 i = Koefisien parameter model 

X i = Nilai koding variabel bebas 

 = Residual dengan asumsi IIDN (0, 2) 

 

Tahap pertama dalam metode permukaan respon adalah mencari fungsi antara variabel 

respon dan variabel bebas yang tepat. Untuk mengetahui hubungan tersebut biasanya di 

buat model regresi. Untuk memilih model yang paling sesuai biasanya diperiksa apakah 

model antar variabel adalah model linier (model orde satu) atau model polinomial. 

Rancangan percobaan yang sesuai untuk model orde I adalah rancangan orthogonal first-



11 

 

 

 

order. Rancangan faktorial dan fraksional 2k termasuk dalam rancangan orthogonal first-

order dimana pengaruh utama saling independen (Faulina et al., 2011). 

Untuk pendekatan tahap orde II digunakan model regresi kuadrat berganda, rancangan 

percobaan menggunakan Central Composite Design (CCD) yang direkomendasikan 

untuk desain eksperimen yang sekuensial atau perencanaan desain yang dilakukan secara 

berulangulang. Persamaannya adalah:  

 

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 

𝑘

𝑖=1

∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖
2 +  ⋯ ⋯ + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝜀

(<)

𝑘

𝑖=1

 

 

Keterangan :  

Y = Variabel respon  

0 = intesep 

 i = Koefisien parameter model 

X i = Nilai koding variabel bebas 

 = Residual dengan asumsi IIDN (0, 2) 

 

Pada umumnya CCD terdiri dari faktorial 2k atau fraksional faktorial dengan resolusi V 

(titik percobaan aksial) dan titik pusat atau center point sebanyak nc. Secara praktis CCD 

diterapkan melalui percobaan sekuensial yang adalah faktorial 2k yang telah melalui orde 

I namum memperlihatkan ketidak sesuaian model (lack of fit), kemudian titik-titik aksial 

ditambahkan ke dalam percobaan untuk memenuhi titik kuadratik dalam model (Faulina 

et al., 2011). 

  

Rancangan faktorial terdiri dari kombinasi taraf terendah dan taraf tertinggi yang masing-

masing adalah perubah bebas, sedangkan rancangan titik pusat terdiri dari kombinasi nilai 

tengan dari perubah bebas. Kombinasi ini akan dilengkapi dengan kode 1 dan -1 yang 

menyatakan taraf tertinggi dan terendah dari masing-masing perubah bebas dan kode 0 

menyatakan nilai titik tengah kedua taraf tersebut. Hasil uji parsial dalam percobaan orde 

I akan menghasilkan nilai pvalue yang jika nilai α > 0,05 artinya faktor tersebut tidak 

signifikan terhadap respon (Dewi et al., 2013).  

 

Terdapat dua uji yang dilakukan pada analisis varians untuk memeriksa signifikansi yaitu 

uji simulan dan uji lack of fit. Metode analisis varians dapat membantu peneliti untuk 
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memisah dan mengusut apa saja yang menimbulkan keragaman respon, baik disebabkan 

oleh perlakuan, lingkungan, dan beberapa bagian yang tditimbulkan oleh berbagai 

pengaruh yang tidak dapat dianalisis dengan jelas. Dari analisis uji varians didapatkan 

nilai pvalue yang jika nilainya > 0,05 artinya faktor tidak berpengaruh signifikan terhadap 

respon. Dari uji lack of fit juga didapatkan nilai pvalue yang jika nilainya < 0,05 sesuai 

dengan hipotesis yaitu: 

 

H0 : Model regresi cocok (tidak ada lack of fit) 

H1 : Model regresi tidak cocok (ada lack of fit) 

 

Adanya penolakan H0 dapat diartikan bahwa model yang digunakan dalam percobaan 

orde I belum sesuai atau tidak cocok. Ketika pada analisis varians uji simulan tidak 

signifikan dan model yang didapat belum sesuai, maka percobaan akan dilanjutkan 

dengan melakukan pendugaan pada model yang lebih tinggi yaitu model orde II (Dewi et 

al., 2013).  

 

Hasil dari analis percobaan orde II untuk uji parsial didapatkan nilai pvalue. Jika nilai  

α<0,05 artinya faktor dan interaksisnya berpengaruh signifikan terhadap respon. Untuk 

hasil analisis varians jika didaptakan nilai pvalue dengan nilai α<0,05 artinya bahwa 

secara keseluruhan semua faktor baik secara linear dan kuadrat, interaksinya berpengaruh 

signifikan terhadap respon (Dewi et al., 2013).  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kombinasi konsentrasi 

hidrokoloid (ι-karagenan), pH, dan konsentrasi garam yang optimal untuk menghasilkan 

gel dari protein serangga ulat hongkong (Tenebrio molitor) yang menyerupai daging sapi 

dari sisi tekstur (hardness, cohesiveness, springiness), viskositas, dan water holding 

capacity).  

 


