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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan sumber protein, asam amino esensial, vitamin, dan juga mineral 

seperti vitamin B, vitamin A, seng (Zn), dan zat besi (Fe) yang dibutuhkan sehari-hari 

(Majzoobi et al., 2017). Akan tetapi, konsumsi daging yang tinggi juga menyebabkan 

masalah seperti sulitnya memenuhi permintaan konsumen. Pada tahun 2000, sekitar 229 

miliar kg daging diproduksi untuk 6 miliar populasi dan akan meningkat dua kali lipat 

pada tahun 2050 menjadi 465 miliar kg daging untuk 9,1 miliar populasi.  

 

Beberapa tahun terakhir, mulai muncul permasalahan lingkungan mengenai produksi 

daging seperti berkurangnya lahan untuk bercocok tanam dan konsumsi air yang sangat 

besar dibandingkan produksi sayur dan buah. Menurut Stockholm International Water 

Institute (2004), untuk memproduksi 1 kg pakan ternak membutuhkan 5-40 kali lebih 

banyak air dibandingkan air untuk memproduksi 1 kg serealia. Untuk memproduksi 

daging memerlukan 100 kali lebih banyak air dibandingkan produksi sayur dan buah. 

Selain itu, produksi daging dinilai tidak efisien karena mengubah protein nabati menjadi 

protein hewani dan menggunakan sebagian besar sumber daya alam seperti lahan, air, dan 

energi.  

 

Produksi daging juga berperan dalam peningkatan emisi gas rumah kaca dimana produksi 

gas seperti CO2, metana, dan N2O sebesar 9%, 39%, dan 65%. Permasalahan-

permasalahan inilah yang menyebabkan konsumen lebih memperhatikan aspek 

keberlanjutan dari produk yang mereka konsumsi. Hal ini pula yang menyebabkan 

industri pangan perlu mengembangkan produk pangan baru yang berkelanjutan 

(sustainable) tetapi tetap memiliki kandungan gizi yang baik (Kumar et al., 2015).  

  

Protein nabati dapat digunakan sebagai alternatif konsumsi protein hewani. Protein nabati 

yang dapat digunakan adalah protein dari kacang-kacangan, jamur, minyak sayur, dan 

serealia. Di Indonesia, produksi kacang-kacangan serta kandungan protein yang tinggi 

menyebabkan penggunaan protein kacang-kacangan sangat potensial sebagai  alternatif 

(Nurhartadi et al., 2014). Jenis kacang-kacangan yang dapat digunakan adalah kedelai. 
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Kedelai mengandung protein sekitar 36,1%. Protein dari kacang kedelai yang akan 

digunakan adalah dalam bentuk isolat protein. Isolat protein merupakan produk yang 

mengandung protein minimum 90% dan bebas lemak atau berkadar lemak rendah 

(Kantha et al., 1986).  

 

Bahan nabati mengandung protein dalam jumlah tinggi, tetapi karakteristik fisikokimia 

dari protein itu sendiri menimbulkan kesulitan dalam menghasilkan produk dengan 

karakteristik yang menyerupai protein otot. Untuk menghasilkan gel protein nabati yang 

memiliki tekstur hard dan chewy, serta kemampuan adsorpsi air yang baik, diperlukan 

tambahan bahan fungsional lain seperti hidrokoloid untuk meningkatkan tekstur dan 

karakteristik gel yang dihasilkan agar dapat menyerupai gel dari daging (Jones, 2016). 

Penggunaan gelling agent seperti hidrokoloid dapat meningkatkan cooking yield, dan 

daya ikat air pada produk (García-García & Totosaus, 2008). Salah satu jenis hidrokoloid 

yang dapat ditambahkan adalah karagenan. Karagenan dapat meningkatkan tekstur, 

mengurangi drip loss, meningkatkan rendemen dan sliceability pada produk akhir. Jenis 

karagenan yang biasa digunakan untuk produk daging adalah κ-karagenan (Majzoobi et 

al., 2017). 

 

Selain hidrokoloid, penambahan garam mineral dapat meningkatkan kepadatan gel yang 

terbentuk (Hermansson, 1986). Perubahan nilai pH juga akan mempengaruhi gel yang 

terbentuk. Semakin jauh suatu protein dari titik isoelektriknya, maka gel yang terbentuk 

akan semakin stabil (Puppo & Añón, 1998). Konsentrasi karagenan, pH, dan konsentrasi 

garam masih perlu dioptimasi agar sifat pembentukan gel protein semakin baik. Pada 

penelitian ini dilakukan optimasi konsentrasi κ-karagenan, garam CaCl2, dan nilai pH 

agar dapat membentuk gel dari isolat protein kedelai yang menyerupai gel daging sapi. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Isolat Protein Kedelai 

Isolat protein merupakan suatu produk yang memiliki 90% kandungan protein basis 

kering. Isolat protein biasanya terbuat dari bahan-bahan nabati yang mengandung protein 

tinggi seperti kacang-kacangan. Isolat protein memiliki kelebihan seperti kemampuan 

membentuk emulsi yang baik dan dapat menjadi penstabil emulsi karena dapat mengikat 
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minyak-air dengan baik. Isolat protein juga mengandung lemak dalam jumlah kecil (tidak 

lebih dari 0,5%) dan memiliki daya cerna yang baik. Isolat protein kedelai memiliki daya 

cerna protein sebesar 91% (Mariotti et al., 1999). 

 

Isolat protein kedelai sering ditambahkan ke dalam berbagai produk makanan untuk 

meningkatkan viskositas, kemampuan gelasi, elastisitas, emulsifikasi, adsorpsi lemak, 

pengikat flavor, dan foaming. Isolat protein kedelai sendiri sering ditambahkan ke produk 

berbahan dasar daging untuk meningkatkan karakteristik fungsionalnya. Penambahan 

isolat protein kedelai dapat meningkatkan keseragaman dan kestabilan pembentukan 

emulsi; pengikatan partikel daging tanpa menyebabkan kelengketan; kelembaban dan 

mouthfeel produk; firmness, pliability, dan tekstur; nilai gizi produk, serta mencegah 

pemisahan lemak (Kinsella, 1979). 

 

Menurut Berk (1992), isolat protein pertama-tama dibuat dari bahan yang sudah 

ditepungkan. Dalam membuat isolat protein dari tepung bahan, ada tiga tahap yang 

umumnya digunakan, yaitu proses pencucian menggunakan pelarut organik, proses 

pencucian dengan basa, dan proses pencucian dengan asam. Proses pencucian dengan 

pelarut organik dilakukan untuk mengekstrak lemak yang ada dalam tepung sekaligus 

melarutkan fraksi gula larut air tanpa melarutkan protein. Proses pencucian dengan basa 

berfungsi untuk melarutkan protein yang ada di dalam tepung bahan bebas lemak. 

Semakin tinggi nilai pH maka semakin banyak protein yang dapat terekstrak, akan tetapi 

apabila penambahan larutan basa yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan terjadinya 

reaksi kimia yang tidak diharapkan. Pada protein kedelai, pH kelarutan optimumnya 

adalah pada pH 8,5-8,7. Proses pencucian dengan menggunakan asam berfungsi untuk 

mengendapkan protein pada titik isoelektriknya pada rentang nilai pH yang berbeda-beda. 

Saat mencapai pH isoelektrik, protein akan mengendap, sedangkan komponen lain seperti 

karbohidrat dan mineral akan larut ke dalam air. Pada protein kedelai titik isoelektriknya 

ada pada pH 4,76 (Koswara et al., 2001). Endapan yang diperoleh dipisahkan dari 

supernatannya. Endapan yang telah dipisahkan perlu dicuci untuk menghilangkan residu 

dari supernatan. Tahap pencucian menentukan kemurnian dari isolat yang terbentuk 

(Berk, 1992).  
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Kandungan asam amino bersulfur seperti metionin, sistein, dan threonine dalam isolat 

protein kedelai tergolong rendah, tetapi namun kaya akan asam amino lisin. Komposisi 

kimia dari isolat protein kedelai dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Isolat Protein Kedelai 

Komponen Jumlah (%bk) 

Protein (N x 6,25) 90-92 

Lemak 0,5-1,0 

Serat kasar 0,1-0,2 

Abu 4,0-5,0 

Kadar air 0 

Karbohidrat (by difference) 3-4 

Sumber : Liu (1997) 

 

1.2.2. Karagenan  

Karagenan merupakan polisakarida linier bersulfat yang tersusun atas ᴅ-galaktosa dan 

3,6-anhidro-ᴅ-galaktosa. Karagenan diekstrak dari rumput laut merah (Rhodophyta). 

Penggunaan karagenan dalam industri makanan sendiri sebanyak 70-80% dari total 

produksi dunia dimana sekitar 45% diantaranya untuk industri susu dan turunannya, 

sedangkan 30% lainnya untuk industri daging dan turunannya. Karagenan sering 

digunakan karena sifat fisik fungsionalnya seperti mengentalkan, kemampuan 

membentuk gel dan menstabilkan gel (Campo et al., 2009). 

 

Karagenan dapat diekstrak dari berbagai spesies Rhodophyta seperti Gigartina, Chondrus 

crispus, Euchema, dan Hypnea. Karagenan terbagi menjadi enam bentuk dasar yaitu: 

Kappa (κ)-, Iota (ι)-, Lambda (λ)-, Mu (μ)-, Nu (ν)-, dan Theta (θ)- karagenan, dimana μ-

karagenan merupakan prekursor dari κ-karagenan dan ν-karagenan merupakan precursor 

dari ι-karagenan. κ-Karagenan biasanya didapatkan dari ekstraksi rumput laut 

Kappaphycus alvarezii atau Eucheuma cottonii. ι-Karagenan diekstrak dari spesies 

Eucheuma denticulatum atau Eucheuma spinosum. Spesies-spesies rumput laut tersebut 

biasanya diekstrak menggunakan pelarut alkali pada temperatur tinggi untuk mengubah 

prekursor μ- dan ν-karagenan menjadi κ- dan ι-karagenan komersial. λ-karagenan sendiri 

biasanya diekstrak dari genus Gigartina dan Chondrus (Campo et al., 2009). Struktur dari 

berbagai jenis karagenan dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.   Struktur Berbagai Jenis Karagenan (Imeson, 2009) 

 

Selain sumber rumput laut yang berbeda, pembeda dari κ-, ι-, dan λ-karagenan adalah 

jumlah gugus ester sulfat dan jumlah gugus 3,6-anhidrogalaktosanya. κ-karagenan 

mengandung sekitar 22% ester sulfat dan 33% 3,6-anhidrogalaktosa, ι-karagenan 

mengandung sekitar 32% ester sulfat dan 26% 3,6-anhidrogalaktosa, dan λ-karagenan 

komersial mengandung sekitar 38% ester sulfat dan sedikit atau tidak mengandung 3,6-

anhidrogalaktosa (Blakemore & Harpell, 2010). Perbedaan karakteristik antar jenis 

karagenan dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Semua jenis karagenan larut dalam air, dan tidak larut dalam pelarut organik seperti 

minyak atau lemak. Tingkat kelarutan karagenan dalam air ini dipengaruhi oleh banyak 

sedikitnya gugus sulfat yang sangat hidrofilik dan juga adanya kation. Senyawa kation 

yang dapat berasosiasi dengan karagenan antara lain Na+, K+, Ca++, dan Mg++. Proporsi 

fraksi sulfat dan jumlah kation dalam larutan menentukan viskositas dari larutan dan juga 

kekuatan gel yang akan terbentuk oleh karagenan (Campo et al., 2009). Pada struktur κ -

karagenan (Gambar 1), ada satu gugus sulfat di setiap dua unit galaktosa. Gugus sulfat 

tersebut yang menyebabkan air dapat terikat dengan karagenan. Ada juga satu jembatan 

anhidro yang bersifat hidrofobik sehingga mencegah kelarutan karagenan dalam air. Pada 

struktur ι -karagenan (Gambar 1), terdapat dua gugus sulfat di setiap dua unit galaktosa, 

dan satu jembatan anhidro. Adanya gugus sulfat yang lebih banyak pada ι-karagenan 

menyebabkan molekul ι lebih larut dalam air dibandingkan molekul κ. Pada struktur λ-
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karagenan (Gambar 1), terdapat tiga gugus sulfat di setiap dua unit galaktosa dan tidak 

terdapat jembatan anhidro. Hal ini menyebabkan molekul λ merupakan jenis karagenan 

yang paling larut dalam air (Hoefler, 2004). 

 

Tabel 2. Perbandingan Karakteristik antar Jenis Karagenan 

Kelarutan Kappa Iota Lambda 

Air panas (80oC) Larut Larut Larut 

Air dingin (20oC) Larut dalam larutan 

garam natrium 

Larut dalam larutan 

garam natrium 

Larut dalam seluruh 

larutan garam 

Susu panas (80oC) Larut Larut Larut 

Susu dingin (20oC) Tidak larut Tidak larut Mengental 

Susu dingin 

(dengan 

penambahan TSPP) 

Mengental atau 

membentuk gel 

Mengental atau 

membentuk gel 

Meningkatkan 

kekentalan atau 

membentuk gel 

Larutan gula 50% Larut pada suhu 

panas 

Tidak larut Larut 

Larutan garam 10% Tidak larut Larut pada suhu 

panas 

Larut pada suhu 

panas 

Gelasi    

Penambahan kation Gel paling kuat 

dengan K+ 

Gel paling kuat 

dengan Ca++ 

Tidak membentuk 

gel 

Tekstur gel Padat, brittle Elastis, empuk - 

Sineresis Ya Tidak - 

Histeresis 10-20oC 5-10oC - 

Sumber: Blakemore & Harpell, 2010 

 

κ- dan ι-karagenan dapat membentuk jaringan heliks ganda tiga dimensi yang disebabkan 

oleh adanya ikatan silang antar rantai spiral yang berdekatan yang mengandung gugus 

sulfat yang menghadap ke luar. Sedangkan pada λ-karagenan, gugus sulfatnya 

menghadap ke dalam sehingga tidak dapat terjadi ikatan silang antar rantai yang 

menyebabkan tidak dapat terbentuknya gel pada λ-karagenan (Campo et al., 2009). κ-

karagenan membentuk gel yang paling kuat karena molekul κ paling dapat berubah 

menjadi gel (Hoefler, 2004). κ-karagenan dengan Ca2+ akan membentuk gel yang kaku 

dan brittle (Therkelsen, 1993). Pada κ-karagenan, terdapat 6-10 molekul yang 

membentuk jaringan tiga dimensi, sedangkan pada ι-karagenan hanya terdapat 2 molekul. 

Semakin banyak molekul yang membentuk jaringan tiga dimensi maka semakin padat gel 

yang dihasilkan. Hal ini yang menyebabkan pada κ-karagenan gel yang dihasilkan lebih 

padat sedangkan pada ι-karagenan gel yang dihasilkan lebih elastis (Saha & Bhattacharya, 

2010). Karagenan biasa ditambahkan dalam pembuatan emulsi daging maupun daging 
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analog karena dapat meningkatkan tekstur, mengurangi drip loss, meningkatkan 

rendemen dan sliceability pada produk akhir. Jenis karagenan yang biasa digunakan untuk 

produk daging adalah κ-karagenan (Majzoobi et al., 2017). 

 

1.2.3. Gel 

Gel merupakan salah satu bentuk agregasi protein dimana terjadi interaksi antar polimer-

polimer dan polimer-pelarut yang gaya tarik-menarik dan tolak-menolaknya seimbang 

sehingga membentuk matriks yang dapat menarik dan menahan air dalam jumlah besar. 

Pembentukan gel meliputi ikatan silang (cross-linking) antara rantai-rantai polimer yang 

membentuk jaringan tiga dimensi yang memerangkap air di dalamnya sehingga 

membentuk struktur yang padat dan tidak mengalir (Saha & Bhattacharya, 2010). Protein 

sendiri dapat membentuk gel melalui 2 tahap, yaitu denaturasi dan agregasi yang 

membentuk jaringan tiga dimensi. Penggunaan isolat protein kedelai di atas 10% akan 

menyebabkan terbentuknya jaringan tiga dimensi tanpa perlu penambahan garam maupun 

hidrokoloid (Maltais et al., 2005). Pada pembentukan gel dari isolat protein kedelai, 

adanya proses pemanasan akan meningkatkan interaksi antar protein pada konsentrasi 

tinggi sehingga akan meningkatkan kepadatan dari protein tersebut. Adanya interaksi-

interaksi seperti ikatan hidrogen, ikatan Van der Waals, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan 

interaksi hidrofobik pada molekul protein akan menyebabkan terjadinya agregasi, 

koagulasi, maupun gelasi pada larutan protein tersebut. Apabila terdapat interaksi cross-

linking, akan meningkatkan agregasi pada protein dan akan membentuk suatu dispersi 

kental yang disebut “sol” atau “gel” (Labropoulos & Varzakas, 2016). 

 

Protein miofibrilar adalah protein yang paling berpengaruh terhadap tekstur daging. 

Protein miofibrilar menyusun sekitar 55%-60% protein otot. Miosin dan aktin merupakan 

penyusun protein miofibrilar yang paling berpengaruh terhadap karakteristik gel produk 

daging (Sun & Holley, 2011). Ketika dipanaskan, terjadi induksi perubahan konformasi 

sekitar lokasi aktif enzim di bagian kepala molekul tanpa ada oksidasi gugus sulfida. 

Adanya perubahan tersebut menyebabkan molekul miosin inaktif dan teragregasi melalui 

bagian kepala. Di atas suhu 40oC, lipatan struktur sekunder mulai terbuka sehingga gugus 

hidrofobik terekspos yang menyebabkan terjadinya ikatan silang intermolekular antar 

molekul. Pada suhu 55oC terjadi transisi helix-coil dari sisi ekor molekul yang 
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menghasilkan struktur ikatan silang tiga dimensi (Yasui & Samejima, 1990).   

Kemampuan pembentukan gel protein otot dipengaruhi oleh jenis spesies, jenis otot, pH, 

kekuatan ionik, tekanan, dan suhu pemanasan (Sun & Holley, 2011). 

 

Pada hidrokoloid seperti karagenan, pembentukan gel berawal dari gabungan dari 

polimer-polimer yang terdispersi membentuk jaringan tiga dimensi dimana di antara 

celah polimer-polimer tersebut mengandung pelarut yang umumnya adalah air (Saha & 

Bhattacharya, 2010). Penggabungan ini disebut junction zone dimana junction zone 

terjadi karena adanya ikatan intermolekuler akibat interaksi seperti ikatan hidrogen, 

interaksi hidrofobik, ikatan ionik, dan lain-lain (Hoefler, 2004). Selain itu, pembentukan 

junction zone ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti suhu, keberadaan ion, 

konsentrasi, pH, struktur dari masing-masing hidrokoloid itu sendiri yang meliputi derajat 

polimerisasi dan berat molekular (Saha & Bhattacharya, 2010). 

 

Proses pembentukan gel disebut sebagai gelasi. Gelasi dapat terjadi karena proses 

pemanasan. Suhu gelasi ini bergantung pada karakter dan konsentrasi protein. Pada 

produk daging, suhu gelasinya berkisar antara 65-73oC, sedangkan pada protein kedelai 

suhu yang diperlukan untuk membuka lipatan proteinnya lebih tinggi dibandingkan 

daging. Protein kedelai membutuhkan suhu sekitar 83oC untuk membentuk gel yang kuat 

(Liu et al., 2000). Saat pemanasan terjadi pembukaan lipatan protein yang kemudian 

tersusun kembali membentuk jaringan tiga dimensi. Pada gelasi cold-set, hidrokoloid 

dipanaskan terlebih dahulu agar terdispersi secara merata pada air, kemudian didinginkan 

yang menyebabkan rantai heliks yang sudah terurai menjadi stabil dengan membentuk 

jaringan tiga dimensi dan memerangkap air di dalamnya. 

 

Gelasi pada isolat protein kedelai dipengaruhi oleh suhu, pH, keberadaan garam seperti 

CaCl2. pH adonan akan mempengaruhi pembukaan lipatan protein pada isolat protein 

kedelai pada saat pemanasan. Pemanasan yang disertai dengan penambahan garam CaCl2 

akan mempengaruhi pembentukan ikatan hidrogen maupun ikatan ionik dan interaksi 

hidrofobik yang berkaitan dengan pembentukan sol maupun gel (Labropoulos & 

Varzakas, 2016). Adanya kalsium dalam pembentukan gel membantu meningkatkan 

kekuatan junction zone karena kalsium akan membentuk jembatan kalsium yang 
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membuat junction zone menjadi lebih panjang. Semakin panjang junction zone, maka 

semakin kuat juga junction zone yang terbentuk sehingga gel yang dihasilkan juga 

semakin kuat (Saha & Bhattacharya, 2010). 

 

1.2.4. Metode Response Surface 

Metode respons permukaan atau response surface methodology (RSM) adalah metode 

matematika dan statistika yang dapat digunakan untuk memodelkan dan menganalisis 

masalah dimana respons yang diuji dipengaruhi oleh beberapa variabel. Tujuan dari RSM 

adalah untuk mengoptimasi respons yang diuji. Persamaan dalam RSM dinyatakan 

sebagai berikut:  

 

𝑦 =  𝛽0 + ∑𝛽𝑖𝑋𝑖 + ∑𝛽𝑖𝑖𝑋𝑖
2 + ∑∑𝛽𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋𝑗 +  𝜖

𝑖<𝑗

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 

Keterangan: Y = nilai pendugaan 

 β0 = intersep 

 βi = koefisien parameter model kuadratik, i = 1, 2, 3, ..., k 

 βij = koefisien interaksi perlakuan 

 Xi = perlakuan untuk faktor ke-i, i = 1, 2, 3, ..., k 

 Xj = perlakuan untuk faktor ke-j 

 є = eror 

(Montgomery, 2013) 

 

Dalam RSM jenis desain yang biasa digunakan adalah central composite design (CCD). 

CCD merupakan desain yang digunakan untuk eksperimen sekuential. Jumlah desain 

percobaan dengan rancangan CCD dapat dihitung dengan rumus: 

n = 2k + 2k + nc 

Simbol k merupakan jumlah faktor yang diuji dan nc merupakan pengulangan nilai tengah 

(Khuri & Mukhopadhyay, 2010). 

 

Pada RSM terdapat pengujian lack of fit untuk mengetahui kesesuaian antara model 

regresi dengan sebaran data dan variabel penelitian, serta uji analysis of variance 

(ANOVA) untuk mengetahui signifikansi antara faktor dengan respons yang diuji. Pada 
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hasil uji lack of fit dan ANOVA, nilai sum of squares mengindikasikan jumlah kuadrat 

terkait untuk setiap variabel, sedangkan nilai mean square didapatkan dari pembagian 

sum of squares dengan df. Nilai F ratio menguji hipotesis bahwa semua parameter regresi 

(selain intersep) adalah nol. Nilai Prob > F adalah probabilitas untuk mendapatkan nilai 

F yang lebih besar jika model yang ditentukan tidak lebih baik dari rata-rata respons 

secara keseluruhan. Pada uji ANOVA, nilai Prob > F  dianggap signifikan apabila 

nilainya lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara faktor 

dengan respons yang diuji.  Pada uji lack of fit, nilai Max RSq  (Residual Sum of Squares) 

menunjukkan korelasi antara model yang aktual dengan yang diprediksi. Nilai Max RSq 

yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang dibuat sudah cocok dengan 

sebaran data dan variabel penelitian (Freitas et al., 2009).  

 

Dalam optimasi respons dapat digunakan metode desirability. Adapun persamaan 

desirability adalah sebagai berikut: 

D = (d1d2 ... dp)
1/p 

Simbol D adalah nilai desirability total, d adalah fungsi desirability individual, dan p 

adalah jumlah output yang diinginkan (Bezerra et al., 2008). 

 

Apabila hasil yang diinginkan adalah yang menyerupai target, dimana nilai target (T) 

berada diantara nilai yang terendah (L) dan nilai tertinggi (U), maka harus menggunakan 

fungsi desirability bilateral. Persamaannya adalah sebagai berikut: 

𝑑 =  

{
  
 

  
 

  

0                        𝑦 < 𝐿 

(
𝑦 − 𝐿

𝑇 − 𝐿
)
𝑡

                 𝐿 ≤ 𝑦 ≤ 𝑇

(
𝑈 − 𝑦

𝑈 − 𝑇
)
𝑡

                 𝑇 ≤ 𝑦 ≤ 𝑈

0                         𝑦 > 𝑈

 

dimana:  d  = nilai desirability 

T  = nilai target 

L  = nilai terendah 

U  = nilai tertinggi 

t  = bobot relatif  

(Bezerra et al., 2008) 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi konsentrasi hidrokoloid (κ-

karagenan), garam (CaCl2), dan pH yang optimal untuk menghasilkan gel dari isolat 

protein kedelai yang menyerupai gel daging sapi dari segi tekstur (hardness, 

cohesiveness, dan springiness), viskositas, dan water holding capacity. 




