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4. PEMBAHASAN 

4.1. Tekstur  

4.1.1. Kekerasan (Hardness) 

Kekerasan atau hardness merupakan besarnya gaya tekan untuk memecah suatu produk 

pangan (Indiarto et al., 2012). Kekerasan dinyatakan dari gaya maksimum pada kompresi 

pertama dengan satuan kilogram force (kgf). Nilai yang diperoleh menunjukkan besarnya 

gaya yang dibutuhkan (Bourne, 2002).   

 

Untuk meningkatkan kekerasan dari gel Tenebrio molitor, digunakan iota-karagenan. 

Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi karagenan dengan pH (Gambar 

16) dan konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam (Gambar 18), dapat dilihat 

bahwa hardness akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi karagenan. 

Karagenan merupakan salah satu gelling agent yang umum digunakan dalam industri 

pangan. Karagenan akan berinteraksi dengan protein yang ada di adonan Tenebrio 

molitor, mengikat air, dan memperbaiki karakteristik potong (Wiguna et al., 2015). 

Proses pemanasan yang dilakukan pada penelitian ini dengan proses pengukusan akan 

mengacak polimer karagenan dan ketika suhu diturunkan maka polimer akan membentuk 

struktur double helix yang akan membentuk agregat (Herawati, 2018).   

 

Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi garam dengan pH (Gambar 17) 

dan konsentrasi garam dengan konsentrasi karagenan (Gambar 18), dapat dilihat bahwa 

hardness akan mengalami penurunan seiring dengan peningkatan konsentrasi garam. 

Berdasarkan penelitian Trius et al. (1994), pada beberapa kondisi, keberadaan Cl diduga 

dapat menurunkan fungsi karagenan. Kombinasi Cl dengan karagenan akan 

menghasilkan tekstur yang lebih lunak karena gel karagenan yang terbentuk menjadi 

tidak maksimal. Suhu denaturasi dan sifat gelasi protein dapat berubah karena keberadaan 

garam (Zheng et al.,1993).       

 

Pada plot response surface hubungan antara pH dengan konsentrasi karagenan (Gambar 

16) dan  hubungan pH dengan konsentrasi garam (Gambar 17), dapat dilihat bahwa 

hardness akan semakin menurun seiring dengan peningkatan pH. Peningkatan pH akan 

meningkatkan kualitas tekstur gel karagenan (Molins, 1991). Kondisi asam yang berlebih 
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juga dapat mendenaturasi protein Tenebrio molitor yang akan mengakibatkan tekstur 

yang kompak menjadi lebih lunak (Candra et al., 2014). 

  

4.1.2. Cohesiveness   

Cohesiveness dapat diartikan sebagai rasio area tekanan selama kompresi kedua dengan  

kompresi pertama dan tidak memiliki satuan. Cohesiveness dapat diukur sebagai 

tingkatan dimana bahan dihancurkan secara mekanis (Indiarto et al., 2012). Pengertian 

cohesiveness disini adalah struktur bahan yang tetap tahan dan kompak ketika diberi gaya.  

 

Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi karagenan dengan pH (Gambar 

19), dapat dilihat bahwa pada kondisi pH tinggi (7), penambahan karagenan akan 

meningkatkan cohesiveness, sedangkan pada pH rendah (6-5,4) penambahan karagenan 

akan menurunkan cohesiveness. Hal ini dapat disebabkan karena kekuatan gel yang akan 

menurun pada kondisi pH rendah sehingga terjadi autohidrolisis. Pada autohidrolisis, 

ikatan splitsgylcosidic antar 3,6 anhidro-D-galaktosa 2-sulfat pada ι-karagenan akan 

terpotong (Ciancia et al., 2005). Gugus 3,6 anhidro-D-galaktosa merupakan bagian yang 

dapat membentuk struktur heliks sehingga dapat membentuk gel, sehingga kekuatan 

ikatan dalam gel akan melemah dan bahan akan lebih mudah untuk hancur. Pada plot 

response surface hubungan konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam (Gambar 

21), dapat dilihat bahwa pada konsentrasi garam rendah, penambahan karagenan akan 

meningkatkan cohesiveness, sedangkan pada konsentrasi garam tinggi, penambahan 

karagenan akan menurunkan cohesiveness. Hal ini dapat disebabkan oleh interaksi yang 

terjadi antar ion Cl- dengan karagenan yang menyebabkan agregasi ikatan heliks 

(Defreitas et al., 1997).   

 

Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi garam dengan pH (Gambar 20), 

dapat dilihat bahwa tren cohesiveness akan cenderung melengkung (parabolik), 

sedangkan pada hubungan konsentrasi garam dengan konsentrasi karagenan (Gambar 

21), dapat dilihat bahwa pada konsentrasi karagenan tinggi, penambahan garam akan 

menurunkan cohesiveness, tetapi pada konsentrasi karagenan rendah, penambahan garam 

justru akan meningkatkan cohesivenes. Menurut Tari & Pekcan (2008), penambahan 

garam CaCl2 dapat meningkatkan kepadatan gel karagenan. Hal ini dikarenakan gaya 
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tarik menarik ionik CaCl2 akan menambah densitas dari ikatan double helix sehingga 

jarak antar molekul akan menjadi semakin kecil dan rapat sehingga bahan akan semakin 

kompak. Tetapi konsentrasi garam yang berlebih dapat menganggu kesetimbanagn 

struktur gel (Zayas, 1997).  

   

Kondisi pH pada adonan Tenebrio molitor akan mempengaruhi kekerasan di mana pada 

pH rendah, kekuatan gel akan menurun. Pada plot response surface hubungan antara pH 

dengan konsentrasi karagenan (Gambar 19) dan hubungan pH dengan konsentrasi garam 

(Gambar 20), dapat dilihat bahwa tren cohesiveness berbentuk melengkung (parabolik) 

keatas. Hal ini dapat disebabkan oleh autohidrolisis yang terjadi pada kondisi pH rendah, 

dimana ikatan splitsgylcosidic antar 3,6 anhidro-D-galaktosa 2-sulfat pada ι-karagenan 

akan terpotong (Ciancia et al., 2005).  

 

4.1.3. Kekenyalan (Springiness)  

Kekenyalan atau springiness dapat diartikan sebagai kemampuan bahan untuk dapat 

kembali ke bentuk semula. Springiness diukur dari selisih jarak pemulihan dari 

penekanan pertama dan penekanan kedua (Bourne, 2002). Nilai springiness 

menggambarkan kemampuan bahan untuk kembali ke bentuk semula.  

 

Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi karagenan dengan pH (Gambar 

22), dapat dilihat bahwa springiness akan semakin baik pada kombinasi konsentrasi 

karagenan semakin rendah dan pH semakin tinggi. Penelitian oleh Neiser et al. (2000) 

juga menunjukkan bahwa kombinasi konsentrasi karagenan yang rendah (0,2-0,4 %) 

dengan pH 6,9 akan menghasilkan gel karagenan yang semakin baik.  Pada plot response 

surface hubungan konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam (Gambar 24), dapat 

dilihat bahwa pada konsentrasi garam rendah, penambahan karagenan akan menurunkan 

springiness, tetapi pada konsentrasi garam tinggi, penambahan karagenan akan 

meningkatkan springiness. Kekuatan gel karagenan akan meningkat ketika berikatan 

dengan ion Ca++
 dari garam CaCl2 (Phillips & William, 2009). Penambah Ca++

 akan 

meningkat densitas ikatan double helix sehingga jarak antar molekul akan menjadi 

semakin rapat dan lebih sulit untuk putus (Tari & Pekcan, 2008).  
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Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi garam dengan pH (Gambar 23), 

dapat dilihat bahwa tren springiness akan cenderung melengkung (parabolik) ke bawah. 

Pada hubungan konsentrasi garam CaCl2 dengan konsentrasi karagenan (Gambar 24), 

konsentrasi karagenan yang rendah dengan penambahan garam akan menurunkan 

springiness, sedangkan pada konsentrasi karagenan tingi, penambahan garam akan 

menaikan springiness. Penambahan garam dapat mempengaruhi interaksi protein dengan 

polisakarida yang pada dasarnya merupakan interaksi elektrostatik. Anionik polisakarida 

dapat membentuk kompleks maupun fase terpisah tergantung dari nilai isoelektrik protein 

(Ma et al., 2013).  

 

Pada plot response surface hubungan antara pH dengan konsentrasi karagenan (Gambar 

22) dan pH dengan konsentrasi garam (Gambar 23), dapat dilihat bahwa springiness akan 

meningkat seiring dengan peningkatan pH. Pada kondisi pH rendah akan terjadi 

autohidrolisis, dimana ikatan splitsgylcosidic antar 3,6 anhidro-D-galaktosa 2-sulfat pada 

ι-karagenan yang dapat membentuk ikatan heliks akan terpotong (Ciancia et al., 2005).  

 

4.2. WHC (Water Holding Capacity) 

Water holding capacity dalam produk pangan dapat diartikan sebagai kemampuan 

struktur dalam bahan untuk menahan air (baik yang sudah ada maupun yang 

ditambahkan) selama diberikan tekanan atau gaya (Zayas, 1997).  

 

Karagenan memiliki gugus hidroksil dan sulfat yang bersifat hidrofilik. Semakin banyak 

karagenan yang diberikan maka semakin banyak bagian hidrofilik yang tersedia. 

Karagenan akan mengikat air yang tidak berikatan dengan gel protein Tenebrio molitor 

dan melepaskan polimer yang kemudian akan membentuk gel di sekitar protein, 

sedangkan bagian yang berikatan dengan air akan membengkak dan memerangkap air di 

dalamnya (Fisher, 2009). Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi 

karagenan dengan pH (Gambar 25) dan konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam 

(Gambar 27), dapat dilihat bahwa WHC akan meningkat seiring dengan penambahan 

konsentrasi karagenan.  
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Penambahan garam sangat mempengaruhi kemampuan mengikat dan menahan air. Pada 

plot response surface hubungan antara konsentrasi garam CaCl2 dengan pH (Gambar 26) 

dan konsentrasi garam CaCl2 dengan konsentrasi karagenan (Gambar 24), dapat dilihat 

bahwa WHC akan semakin menurun seiring dengan penambahan konsentrasi garam. 

Menurut  Zayas (1997), konsentrasi garam melebihi 1M dapat mengurangi air yang dapat 

terikat karena ion garam dan protein akan berebut air untuk diikat. Sehingga, semakin 

banyak penambahan garam maka kemampuan menahan air dari bahan semakin buruk. 

 

Protein serangga memiliki titik isoelektrik berkisar pada angka 5 (Yi et al., 2013). Pada 

plot response surface hubungan antara pH dengan konsentrasi karagenan (Gambar 25) 

dan hubungan pH dengan konsentrasi garam (Gambar 26), dapat dilihat bahwa WHC 

akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pH. Pada titik isoelektrik, jumlah 

ion bermuatan positif sama dengan jumlah ion bermuatan negatif. Dengan semakin 

menjauhnya pH dari titik isoelektrik maka akan merubah konformasi dari protein 

sehingga lipatan-lipatan protein terbuka dan bagian hidrofilik protein akan semakin 

terekspos (Zayas, 1997). Semakin banyak bagian hidrofilik yang terekspos maka semakin 

banyak air yang dapat terikat.    

 

4.3. Viskositas Adonan  

Viskositas dapat diartikan sebagai daya aliran molekul dalam sistem larutan. Prinsip 

pengukuran viskositas adalah mengukur ketahanan gesekan lapisan molekul cairan yang 

berdekatan (Bahramparvar & Tehrani, 2011). Semakin besar nilai viskositas maka adonan 

semakin kental.  

  

Karagenan merupakan hidrokoloid yang dalam produk pangan biasa digunakan sebagai 

gelling agent dan pengental. Hidrokoloid mempunyai kemampuan untuk membentuk 

dispersi kental atau gel saat terurai dalam air karena mengandung banyak gugus hidroksil 

(-OH) maka dapat meningkatkan afinitas untuk mengikat molekul air. Penggunaan 

hidrokoloid dapat mengubah reologi bahan seperti viskositas dan tekstur (Saha & 

Bhattacharya, 2010). Viskositas akan meningkat seiring dengan meningkatnya 

konsentrasi karagenan. Proses pengentalan melibatkan keterikatan antar interaksi polimer 

dengan pelarut. Pengentalan terjadi jika berada diatas overlap concentration (C*)dan 
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membentuk perilaku non-Newtonian. Jika berada dibawah kondisi ini maka dispersi 

polimer akan membentuk perilaku Newtonian (Phillips & William, 2009). Pada plot 

response surface hubungan antara konsentrasi karagenan dengan pH (Gambar 28) dan 

konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam (Gambar 30), dapat dilihat bahwa 

viskositas adonan akan meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi karagenan. ι-

karagenan memiliki gugus ester 4-sulfat dan gugus 3,6 anhidro-D-galaktosa yang bersifat 

hidrofilik. Semakin banyak karagenan yang diberikan maka semakin banyak bagian 

hidrofilik yang tersedia untuk mengikat air sehingga viskositas adonan akan semakin 

tinggi (Fisher, 2009).  

 

Pada plot response surface hubungan antara konsentrasi garam CaCl2 dengan pH 

(Gambar 29) dan konsentrasi garam CaCl2 dengan konsentrasi karagenan (Gambar 30), 

dapat dilihat bahwa tren viskositas adonan akan cenderung melengkung (parabolik) 

kebawah. Pada pH yang mendekati titik isoelektrik dari protein, akan terjadi denaturasi 

protein yang menyebabkan lipatan protein menjadi terbuka sehingga adonan semakin 

encer (Puppo et al., 1995). Penambahan garam elektrolit kuat seperti CaCl2 pada adonan 

Tenebrio molitor dapat berfungsi sebagai zat pengental. Hal ini disebabkan karena 

beberapa sistem koloid akan membentuk gel dengan penambahan ion-ion logam (Phillips 

& William, 2009). Segmen gel dalam kondisi antar molekul yang renggang akan bergerak 

lebih cepat sehingga viskositasnya pun rendah. CaCl2 dalam gel akan membuat densitas 

ikatan double helix menjadi semakin besar karena pengaruh daya tarik ionik sehingga 

jarak ruang bebas antar molekul menjadi lebih kecil dan viskositasnya pun menjadi tinggi 

(Tari & Pekcan, 2008). 

 

Kelarutan protein akan semakin meningkat ketika berada pada kondisi asam. Pada plot 

response surface hubungan antara pH dengan konsentrasi karagenan (Gambar 28) dan 

hubungan pH dengan konsentrasi garam (Gambar 29), dapat dilihat bahwa viskositas 

adonan akan semakin menurun seiring dengan peningkatan pH. Kation pada asam akan 

menyebabkan protein yang awalnya bermuatan netral menjadi bermuatan positif yang 

menyebabkan kelarutannya bertambah. Kelarutan protein berpengaruh terhdap 

viskositas, dimana pada pH rendah, asam amino akan berada pada keadaan dipolar atau 

ion zwitter. Pada kondisi ini kelarutan protein dalam air adalah paling kecil yang 
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menyebabkan protein menggumpal dan mengendap sehingga viskositasnya menjadi 

rendah (Triyono, 2010).      

 

4.4. Prediction Profiller  

Prediction Profiler merupakan salah satu analisis yang tersedia dalam software JMP yang 

berfungsi untuk menganalisis persilangan dari respon terhadap tiap faktor. Pada analisis 

ini, nilai goals dapat diatur sehingga diperoleh kombinasi optimal yang menyerupai 

kontrol yang diinginkan. Composite desirability menunjukkan, desirebility individu yang 

diperoleh dari multi respon sehingga nilai desirebility ini mampu menjelaskan seberapa 

baik model dan level faktor yang diperoleh.  

 

Fungsi keinginan (desirability profiling) dapat diatur untuk setiap respon, dalam 

penelitian ini nilai desirability diisi dengan nilai kontrol gel daging sapi yaitu nilai 

hardness 0,9184 kgf, cohesiveness 0,4132, springiness 6,6577 mm, Water Holding 

Capacity 60,7%, dan viskositas 1505 Pa.s.. Sedangkan overall desirebility didefinisikan 

sebagai rata-rata geometris untuk setiap respon. Baris terakhir dari grafik menunjukkan 

jejak desirebility dari setiap faktor. Nilai pada axis vertikal merupakan rata-rata geometris 

dari pengukuran desirebilities. Pada Gambar 15, dapat dilihat bahwa karagenan 4,25%, 

garam 1,25%, dan pH 6,25 merupakan kombinasi paling optimum. Dengan kombinasi 

konsentrasi ini, gel larva Tenebrio molitor diprediksi akan memiliki nilai hardness 

0,92153 kgf, springiness 7,113925 mm, cohesiveness 0,306032, WHC 83,57409, dan 

viskositas 1587,25 Pa.s.   

 

Pada baris grafik paling bawah dapat dilihat bahwa desirebility trace karagenan menurun. 

Hal ini mengindikasikan bahwa penyesuaian nilai lebih lanjut dapat mengurangi overall 

desirebility, sedangkan pada garam dan pH desirebility trace meningkat yang 

menindikasi penyesuaian nilai lebih lanjut dapat meningkatkan overall desirebility. 

Sehingga kedepannya, perluasan range konsentrasi garam dan pH dapat diperluas agar 

didapatkan kombinasi yang lebih optimal untuk gel larva Tenebrio molitor agar 

menyerupai gel daging sapi.      

     

 

 


