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7. LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Gel Isolat Protein Kedelai dengan Penambahan Karagenan 

 

  
 

  
 

Lampiran 2.  Gel Isolat Protein Kedelai dengan Penambahan Garam CaCl2 
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Lampiran 3.  Gel Isolat Protein Kedelai dengan Berbagai Nilai pH 
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Lampiran 4.  Gel Isolat Protein Kedelai dengan Kombinasi Perlakuan Penelitian Tahap II 
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Lampiran 5.  Gel Daging Sapi sebagai Kontrol 
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1

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  ,  2017).  Akan tetapi,  konsumsi  daging yang tinggi  juga menyebabkan  masalah  seperti  sulitnya  memenuhiet  al.

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 CO , metana, dan N O sebesar 9%, 39%, dan 65%.2 2

Permasalahan-permasalahan inilah yang menyebabkan konsumen lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dari produk yang mereka konsumsi.industri

pangan perlu mengembangkan produk pangan baru yang berkelanjutan ( tetapi tetap memiliki kandungan gizi yang baik (Kumar ., 2015). sustainable) et al

 

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 ., 2014). Jenis kacang-kacangan yang dapat digunakan adalah kedelai. Kedelai mengandunget al
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 ., 1986). et al

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 seperti hidrokoloid dapat meningkatkan , dan dayagelling agent cooking yield

   ikat  air  pada produk (García-García  & Totosaus,  2008).  Salah satu jenis hidrokoloid yang dapat ditambahkan adalah karagenan.   Karagenan  dapat
   meningkatkan tekstur, mengurangi  , meningkatkan rendemen dan   pada produk akhir.  Jenis karagenan yang biasa digunakan untukdrip loss sliceability

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

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. optimasi konsentrasi κ-
karagenan, garam CaCl , dan nilai pH agar dapat membentuk gel dari isolat protein kedelai yang menyerupai gel daging sapi.2

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 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 ., 1999).et al

Isolat protein kedelai sering ditambahkan ke dalam berbagai produk makanan untuk meningkatkan viskositas, kemampuan gelasi, elastisitas, emulsifikasi,

adsorpsi lemak, pengikat  , dan . Isolat protein kedelai sendiri sering ditambahkan ke produk berbahan dasar daging untuk meningkatkanflavor foaming
karakteristik fungsionalnya. Penambahan isolat protein kedelai dapat meningkatkan keseragaman dan kestabilan pembentukan emulsi; pengikatan partikel
daging tanpa menyebabkan kelengketan; kelembaban dan  produk; , , dan tekstur; nilai gizi produk, serta mencegah pemisahanmouthfeel firmness pliability
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 ., 2001). Endapan yang diperoleh dipisahkan dari supernatannya. Endapan yang telah dipisahkan perluet al
dicuci untuk menghilangkan residu dari supernatan. Tahap pencucian menentukan kemurnian dari isolat yang terbentuk (Berk, 1992).  Kandungan asam

amino bersulfur seperti metionin, sistein, dan threonine dalam isolat protein kedelai tergolong rendah, tetapi namun kaya akan asam amino lisin.

Karagenan merupakan polisakarida linier bersulfat yang tersusun atas ᴅ-galaktosa dan 3,6-anhidro-ᴅ-galaktosa. Karagenan diekstrak dari rumput laut
merah ( ). Penggunaan karagenan dalam industri makanan sendiri sebanyak 70-80% dari total produksi dunia dimana sekitar 45% diantaranyaRhodophyta
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 ., 2009).et al

Karagenan dapat diekstrak dari berbagai spesies  seperti , , , dan . Karagenan terbagi menjadi enamRhodophyta Gigartina Chondrus crispus Euchema Hypnea
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 Eucheuma denticulatum Eucheuma spinosum.. ι-Karagenan diekstrak dari spesies atau  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 dan (Campo ., 2009). Gigartina Chondrus et al

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-

15I10170_Giovany Dea.docx

Uploaded: 07/17/2019

Checked: 07/17/2019

Similarity

Similarity from a chosen source

Possible character replacementabc

Citation

References

https://corp.unicheck.com/



