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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan perbaikan taraf hidup penduduk di 

Indonesia, maka permintaan bahan pangan untuk memenuhi gizi juga semakin 

meningkat. Daging sapi merupakan salah satu bahan pangan sumber protein hewani 

yang memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan gizi masyarakat Indonesia. 

Supardi (2009) menyatakan bahwa daging sapi adalah sumber protein hewani 

memenuhi standar gizi yang sangat baik untuk dikonsumsi agar dapat hidup sehat 

dan cerdas. Protein merupakan nutrisi yang penting bagi tubuh karena berfungsi 

sebagai zat pembangun, pengatur, dan menjadi sumber energi bagi tubuh ketika 

karbohidrat dan lemak tidak tersedia dalam tubuh. 

 

Indonesia mencukupi permintaan daging sapi dengan melakukan impor dari 

berbagai negara, terutama Australia dan Selandia Baru (Kusriatmi et al., 2014). 

Selama sepuluh tahun terakhir laju perkembangan impor daging sapi cenderung 

mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2011 jumlah impor 

daging sapi sebesar 35,59% dan jumlah impor daging sapi tersebut meningkat pada 

tahun 2012 mencapai 42,08%. Proporsi perkembangan impor daging sapi 

mengalami peningkatan seiring meningkatnya konsumsi daging sapi dalam negeri. 

Hal ini memicu terjadinya kenaikan harga daging sapi di Indonesia (Ditjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2013).  

 

Peternakan di Indonesia juga menghasilkan gas metana (CH4) dan gas Nitrous 

Oxide (N2O). Gas CH4 merupakan tipikal Gas Rumah Kaca (GRK) yang diemisikan 

dari sektor pertanian termasuk peternakan, terutama ternak ruminansia (sapi, kerbau, 

domba, dan kambing). Sumber gas CH4 dari ruminansia dibagi menjadi dua, yaitu 

CH4 yang dihasilkan selama proses pencernaan pakan pada ternak ruminansia (CH4 

enterik) dan CH4 yang dihasilkan selama proses dekomposisi kotoran ternak baik 

ruminansia dan non-ruminansia. Gas N2O dihasilkan hanya dari proses 

dekomposisi kotoran ternak, baik dari ruminansia maupun non-ruminansia. 

Chadwick et al. (2011) menyatakan bahwa limbah peternakan berupa feses yang 
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diolah, feses yang ditumpuk dan feses yang disebarkan di lahan menghasilkan gas 

rumah kaca. Hal ini berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca secara nasional 

yang berdampak terhadap pemanasan global.  

 

Pemanasan global dapat dikurangi dengan mengganti daging sapi dengan bahan 

pangan lain yang memiliki kandungan protein yang sama dengan kandungan 

protein daging sapi. Bahan pangan yang dipilih adalah kacang kedelai karena 

kacang kedelai selain memiliki kandungan protein yang tinggi, kacang kedelai juga 

memiliki kandungan lemak yang rendah. 

 

Kacang-kacangan merupakan sumber protein, lemak dan karbohidrat. Kacang-

kacangan lokal mempunyai kandungan protein yang tinggi. Secara umum, kacang-

kacangan lokal mempunyai kelebihan asam amino esensial lisin, tetapi kekurangan 

asam amino sulfur seperti metionin dan sistin. Kekurangan ini dapat diganti dengan 

mengombinasikannya dengan protein serealia yang mengandung metionin dan 

sistin. Berdasarkan analisis kandungan zat gizi, tidak ada satu jenis pangan yang 

mengandung zat gizi lengkap yang mampu memenuhi semua zat gizi yang 

dibutuhkan manusia. Satu bahan pangan mungkin kaya akan zat gizi tertentu, 

namun kurang mengandung zat gizi lainnya. Seseorang paling tidak memerlukan 

40 jenis zat gizi yang diperoleh dari makanan. Seseorang perlu mengonsumsi 

pangan yang beragam, termasuk pangan pokoknya agar dapat hidup sehat (Haliza, 

2010). 

 

Kedelai lebih baik dibanding dengan kacang tanah bila digunakan sebagai bahan 

makanan. Kandungan lemak kedelai tidak terlalu tinggi (16-20%) dan memiliki 

kandungan protein yang tinggi (37-42%) dan kedelai mengandung asam-asam 

lemak tidak jenuh yang dapat mencegah timbulnya arterio sclerosis (pengerasan 

pembuluh-pembuluh nadi). 

 

Suhardi (1991), menyatakan tiap-tiap asam amino memiliki titik isoelektrik yang 

berbeda-beda. Titik isoelektrik adalah saat pH asam amino berada pada bentuk 

amfoter (zwitter ion), dan pada saat titik isoelektrik ini kelarutan protein menurun 
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dan mencapai angka terendah, protein akan mengendap dan menggumpal. Pada saat 

titik isoelektrik ini jumlah kation dan anion yang terbentuk sama banyaknya. Pada 

protein kedelai memiliki titik isoelektrik yaitu 4,1 - 4,6, pH dapat menurun karena 

adanya penambahan asam asetat pada protein kedelai.  

 

Pengoptimasian dari ketiga variabel independen yaitu pH, konsentrasi garam 

(CaCl2), dan konsentrasi kappa karagenan dilakukan agar dapat mencapai hasil 

yang maksimal yaitu gel yang paling menyerupai gel dari daging sapi. Hal ini 

dilakukan karena gel yang akan dibuat dari protein kacang kedelai mempunyai 

perbedaan dengan protein yang dipunyai oleh daging sapi. pH berkaitan dengan 

berapa banyak jumlah karagenan yang ditambahkan dalam protein kedelai untuk 

pembentukan gel. Pada penelitian ini jumlah kappa karagenan yang ditambahkan 

berkisar 0,5 - 2,3%. Penambahan garam pada penelitian ini digunakan kalsium 

klorida (CaCl2) karena ion Ca dapat memperkuat dinding sel dan menghambat 

terjadinya hidrolisis yang menyebabkan pecahnya pektin dan pati. CaCl2 juga telah 

mendapat izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 

24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan 

dan kalsium klorida (CaCl2) dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Dalam penelitian 

pembentukan gel pada protein kedelai digunakan CaCl2 sebanyak 1,75 - 4% karena 

pada pembuatan sosis disarankan untuk menambah 1% - 2% garam. Pada 

percobaan buah naga dan buah tomat untuk mengukur umur simpan dengan 

penambahan garam berserta aquades digunakan 0% - 4% CaCl2. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Daging Sapi 

Daging merupakan bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai 

bahan makanan (Saptarini, 2009). Daging juga merupakan bahan pangan sumber 

protein hewani yang digemari oleh seluruh masyarakat karena rasanya yang lezat 

dan mengandung nilai gizi yang tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk 

pertumbuhan dan kesehatan (Arifin et al., 2008). Soeparno (2009) mendefinisikan 

daging sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan jaringan 

tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan 
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bagi yang memakannya. Daging sapi mengandung nutrisi berupa air, protein, 

lemak, mineral, dan sedikit karbohidrat sehingga kandungan tersebut menjadikan 

medium yang baik untuk pertumbuhan bakteri dan menjadikan mudah mengalami 

kerusakan (Nurwantoro et al., 2012). Bahan pangan asal ternak menjadi berbahaya 

dan tidak berguna apabila tidak aman, oleh karena itu, perlu penjagaan mutlak 

dalam keamanan pangan supaya berguna bagi tubuh (Bahri, 2008). 

 

Kualitas fisik daging dipengaruhi oleh proses sebelum dan setelah pemotongan. 

Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas daging adalah 

genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan termasuk bahan 

aditif (hormon, antibiotik, dan mineral) dan keadaan stress. Faktor setelah 

pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara lain meliputi pH daging, 

metode penyimpanan, macam otot daging dan lokasi pada otot daging (Soeparno, 

2005). Zat-zat yang terdapat dalam daging yaitu protein 19 - 22%, lemak 2,5%, 

karbohidrat 1,2%, air 75%, dan 1,5% substansi non protein (Lawrie, 1995).  

 

Daging sapi memiliki kandungan protein yang tertinggi apabila dibandingkan 

dengan jenis daging yang lainnya. Kandungan lemak pada daging sapi juga relatif 

rendah bila dibandingkan dengan babi dan ayam. Hal ini menyebabkan daging sapi 

lebih banyak dikonsumsi karena memiliki kandungan protein yang tinggi dan lemak 

yang rendah. Daging juga memiliki komposisi asam amino yang lengkap dan 

seimbang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Asam Amino Essensial Daging Sapi 

Jenis Asam Amino 

Esensial 

Kadar Protein (%) Berat Molekul (g/mol) 

Arginin 6,9 174,2 

Histidin 2,9 155,2 

Isoleusin 5,1 131,2 

Leusin 8,4 131,2 

Lisin 8,4 146,2 

Metionin 2,3 149,2 

Phenilalanin 4,0 165,2 

Threonin 4,0 119,1 

Triptofan 1,1 204,2 

Valin 5,7 117,1 
Sumber : Anjarsari 2010 



5 

 

 

 

Pada penelitian ini tekstur dari daging sapi digunakan sebagai tolak ukur untuk 

pembentukan gel dari kacang kedelai sehingga menyerupai tekstur gel dari daging 

sapi. Lawrie (2003), mengemukakan bahwa perbedaan kadar protein daging dapat 

disebabkan karena adanya perbedaan struktur dan tingkat aktifitas otot. Adanya 

perbedaan macam otot menunjukkan adanya perbedaan distribusi nitrogen sehingga 

tingkat aktifitas otot yang berbeda dapat menghasilkan kadar protein daging yang 

berbeda pula.  

 

Asam amino dibedakan menjadi 2 yaitu asam amino esensial dan non esensial, 

namun pada pengkonsumsian daging sapi ini asam amino esensial yang lebih 

diperhatikan karena asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat 

diproduksi oleh tubuh manusia, sedangkan asam amino non esensial adalah asam 

amino yang dapat dihasilkan oleh tubuh manusia itu sendiri (Ginting, et al., 2017).  

 

1.2.2. Kedelai 

Kedelai (Glycine max L. Merr) adalah tanaman semusim yang diusahakan pada 

musim kemarau, karena tidak memerlukan air dalam jumlah yang besar. Umumnya 

kedelai tumbuh di daerah dengan ketinggian 0 - 500 meter dari permukaan laut. 

Kedelai termasuk tanaman berbiji ganda, berakar tunggang. Pada akhir 

pertumbuhan, tumbuh bintil-bintil akar yang berisi Rhizobium japonicum yang 

dapat mengikat nitrogen dari udara. Kacang kedelai berisi 1 – 5 biji kedelai, namun 

di Indonesia biasanya berbiji 2 per polong. Tanaman kacang kedelai ini merupakan 

tanaman berumur pendek yang umurnya berkisar 90 hari (Ketaren, 1986). 

 

Kedelai yang dikenal termasuk dalam famili Leguminosa, sub famili Papilionidae, 

dan genus Glycine max. Tanaman ini tumbuh baik pada tanah dengan pH 4,5 dan 

masih dapat memberi hasil. Daerah pertumbuhannya tidak lebih dari 500 m di atas 

permukaan laut dengan iklim panas dan curah hujan rata-rata 200 mm/bulan. Umur 

tanaman kedelai berbeda-beda tergantung varietasnya, tetapi umumnya berkisar 

antara 75 – 100 hari (Koswara, 1992). 



6 

 

 

 

1.2.2.1. Komposisi Kimia Kedelai 

Kedelai merupakan sumber protein yang paling murah di dunia apabila dilihat dari 

segi pangan dan gizinya. Berbagai varietas kedelai yang ada di Indonesia 

mempunyai kadar protein 30,53% sampai 44%, sedangkan kadar lemaknya 7,5% 

sampai 20,9% (Koswara, 1995). Meskipun kadar lemaknya tinggi (Sekitar 18%), 

tetapi kadar lemak jenuh dan nilai kalorinya rendah serta bebas kolesterol. Lemak 

kedelai mengandung beberapa fosfolipida penting, yaitu lesitin, sepalin, dan 

lipositol (Cahyadi, 2007). Zat-zat di dalam kedelai berfungsi menurunkan 

kolesterol, antara lain sterol tanaman, saponin, dan tokotrienol. Kedelai juga 

dikenal paling rendah kandungan racun kimia dan residu pestisidanya. Komposisi 

kimia kedelai dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi kimia biji kedelai kering per 100 gram 

Komponen Jumlah 

Kalori (kkal) 331,0 

Protein (gram) 34,9 

Lemak (gram) 18,1 

Karbohidrat (gram) 34,8 

Kalsium (mg) 227,0 

Fosfor (mg) 585,0 

Besi (mg) 8,0 

Vitamin A (SI) 110,0 

Vitamin B (mg) 1,1 

Air (gram) 7,5 
Sumber : Koswara 1995 

 

1.2.2.2. Protein Kedelai 

Protein kedelai merupakan satu-satunya leguminosa yang mengandung semua asam 

amino esensial, berjumlah 10 asam amino esensial apabila dimasukkan sistein dan 

tirosin. Kandungan asam amino yang terdapat dalam kedelai dapat dilihat pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan Asam Amino dalam Kedelai 

Asam Amino Jumlah (mg/g N) 

Isoleusin 340 

Leusin 480 

Lisin 400 

Fenilalanin 310 

Tirosin 200 

Sistin 110 

Treonin 250 

Triptofan 90 

Valin 330 

Metionin 80 
Sumber : Cahyadi 2007 

 

Komponen kimia tertinggi dalam kedelai adalah protein, yaitu antara 38% sampai 

49%. Sekitar 65% sampai 80% protein kedelai adalah globulin yang terdapat 

sebagai protein cadangan, sisanya merupakan enzim-enzim intraseluler 

(lipoksigenase, urease, dan amilase), hemaglutinin, protein inhibitor, dan 

lipoprotein membran (Muchtadi 1992). 

 

1.2.3.  Proses Pembentukan Gel dari Protein 

Proses pembentukan gel, adalah proses gelasi atau penggumpalan pada protein yang 

membentuk jaringan cross-linked tiga dimensi dari interaksi antara protein dengan 

protein atau protein dengan air. Air berfungsi untuk mencegah hancurnya matriks 

tiga dimensi yang ada dan mengubah menjadi massa yang kompak (Zayas, 1997). 

Pembentukan gel terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah denaturasi protein 

dan tahap kedua adalah agregasi protein yang membentuk struktur tiga dimensi. 

Terdapat empat tipe ikatan utama yang berkontribusi terhadap pembentukan 

struktur jaringan selama proses gelasi yaitu ikatan garam, ikatan hidrogen, ikatan 

disulfide, dan ikatan hidrofobik. Interaksi hidrofobik terjadi ketika suhu naik dan 

ikatan hidrogen menjadi tidak stabil (Niwa, 1992).  

 

Menurut Fardiaz (1989), pembentukan gel adalah suatu fenomena penggabungan 

atau pengikatan silang rantai - rantai polimer sehingga membentuk suatu jala tiga 

dimensi bersambungan. Selanjutnya jala ini dapat menangkap atau 

mengimobilisasikan air di dalamnya dan membentuk struktur yang kuat dan kaku. 



8 

 

 

Sifat pembentukan gel ini beragam dari satu jenis hidrokoloid ke jenis lain, 

tergantung pada jenisnya. Gel mungkin mengandung sampai 99,9% air. Gel 

mempunyai sifat seperti padatan, khususnya sifat elastis dan kekakuan.  

 

Proses gelasi dibagi menjadi tiga bagian yang diawali dengan proses denaturasi 

utuh dari bentuk terlipat menjadi tidak terlipat. Tahap pertama adalah membentuk 

turbiditas yang terjadi pada 3 – 10 menit pemanasan pertama. Pada tahap ini terjadi 

interaksi hidrofobik (Hudson, 1992). Ketika suhu naik, maka ikatan hidrogen tidak 

stabil dan interaksi hidrofobik akan berlangsung lebih kuat. Tahap kedua adalah 

oksidasi sulfihidril, yaitu bahan yang digunakan mulai mengeras secara perlahan 

karena terbentuk oksidasi dari dua residu sistein. Tahap ketiga adalah tahap 

peningkatan elastisitas gel yang terjadi selama pendinginan. Hal ini terjadi karena 

pembentukan ikatan hidrogen kembali yang menyebabkan peningkatan terhadap 

kekerasan gel (Hudson, 1992). 

 

1.2.4. Asam Asetat (CH3COOH) dan Natrium Bikarbonat (NaHCO3) 

Suhardi (1991), menyatakan tiap-tiap asam amino mempunyai titik isoelektrik yang 

berbeda-beda. Titik isoelektrik adalah saat pH asam amino berada pada bentuk 

amfoter (zwitter ion), dan pada saat titik isoelektris ini kelarutan protein menurun 

dan mencapai angka terendah, protein akan mengendap dan menggumpal. Titik 

isoelektris adalah jumlah kation dan anionnya sama banyak.  

 

Menurut Soeharsono (1989), berdasar pada struktur molekulnya, pada dasarnya 

asam amino merupakan senyawa yang bermuatan ganda atau zwitter ion, keadaan 

ini mudah berubah karena dipengaruhi oleh keadaan sekitar atau pH lingkungan. 

Pada pH rendah atau asam maka asam amino bermuatan positif sedangkan pada pH 

tinggi atau basa akan bermuatan negatif. Pada pH 4,8 – 6,3 (pH isoelektris) asam 

amino akan berada pada keadaan dipolar atau ion zwitter. Pada keadaan ini larutan 

protein dalam air paling kecil sehingga protein akan menggumpal dan mengendap.  

 

Protein kedelai yang sebagian besar adalah globulin, mempunyai titik isoelektris 

4,1 - 4,6. Globulin akan mengendap pada pH 4,1 sedangkan protein lainnya seperti 
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proteosa, prolamin dan albumin bersifat larut dalam air sehingga diperkirakan 

penurunan kadar protein dalam perebusan disebabkan terlepasnya ikatan struktur 

protein karena panas yang menyebabkan terlarutnya komponen protein dalam air 

(Anglemier et al., 1976). 

 

Penambahan asam mengakibatkan penambahan ion H+sehingga akan menetralkan 

protein dan tercapainya pH isoelektrik. Menurut Suhardi (1991), pada titik 

isoelektrik protein bersifat hidrofobik. Tiap jenis protein mempunyai titik 

isoelektrik pada pH tertentu. Pada titik isoelektrik protein akan berikatan antara 

muatannya sendiri membentuk lipatan ke dalam sehingga terjadi pengendapan yang 

relatif cepat. Asam sitrat merupakan asam lemah, dan mempunyai daya koagulasi 

dan menghasilkan endapan protein yang rendah, yang rendah berkisar 54,73% - 

61,94%, sehingga hanya dapat menyebabkan denaturasi protein dalam jumlah yang 

lebih sedikit dengan sifat keelektronegatifannya yang rendah. Penambahan asam 

asetat yang bersifat asam kuat mengakibatkan ion H+ yang berlebih menunjukkan 

adanya kekeruhan dan adanya endapan lebih banyak pada proses pemanasan. 

Keelektronegatifan asam kuat lebih besar sehingga menarik ikatan elektron lebih 

kuat daripada atom hidrogen, dan lebih mudah dalam pembentukan ion H+ 

(Lehninger, 1982).  

 

Penambahan asam asetat dalam larutan protein dapat menyebabkan denaturasi 

protein. Hal ini terjadi karena asam asetat tidak dapat terionisasi sempurna dengan 

sifat keelektronegatifannya yang lebih kecil dibandingkan asam klorida (Lehninger, 

1982). Penambahan asam asetat dengan nilai pH 4,5 memberikan hasil yang 

optimum terhadap kadar protein kacang kedelai, karena dengan nilai pH tersebut 

ada di antara titik isoelektrik dari protein kacang kedelai. Penambahan asam asetat 

berarti menambahkan konsentrasi dari ion H+ yang kemudian akan mengadakan 

reaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. 

Semakin banyak konsentrasi H+ yang ditambahkan maka semakin banyak pula 

penurunan pH sehingga titik isoelektriknya semakin dekat. 
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Denaturasi protein adalah suatu perubahan atau modifikasi terhadap struktur 

sekunder, tertier dan kuartener molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan 

kovalen. Maka dari itu, denaturasi dapat diartikan sebagai suatu proses terpecahnya 

ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan garam, dan terbukanya lipatan molekul 

protein (Winarno, 1992). Protein yang terdenaturasi mengalami pengendapan 

karena adanya gugus-gugus dalam keadaan netral.  

 

Pengendapan protein oleh asam asetat terjadi cukup cepat karena adanya panas. 

Pertama-tama akan menjadi presipitasi yaitu pembentukan presipitat atau partikel 

kecil yang melayang – layang dalam larutan dan dapat mengendap dalam waktu 

singkat (Suwedo, 1994). Kelarutan protein akan meningkat jika diberi perlakuan 

asam yang berlebih, hal ini terjadi karena ion positif pada asam yang menyebabkan 

protein yang semula bermuatan netral menjadi bermuatan positif yang 

menyebabkan kelarutan bertambah. Semakin jauh derajat kesamaan larutan protein 

dari titik isoelektrisnya, maka kelarutannya akan semakin bertambah.  

 

Natrium bikarbonat yang biasa disebut sebagai baking powder memiliki rumus 

senyawa kimia yaitu NaHCO3. Senyawa ini memiliki sifat larut dalam air dan 

berbentuk serbuk. Natrium bikarbonat ini sering digunakan untuk pembuatan roti 

karena berfungsi sebagai bahan pengembang. Natrium bikarbonat ini juga 

digunakan sebagai obat penetral asam bagi penderita asidosis tubulus renalis (ATR) 

atau rhenal tubular acidosis (RTA) karena sifatnya basa (alkaloid) (Afriansyah 

et.al., 2016).  

 

1.2.5. Kappa Karagenan 

Karagenan merupakan nama yang diberikan untuk keluarga polisakarida linear 

bersulfat yang diperoleh dari alga merah dan penting untuk pangan. Karagenan 

merupakan kelompok polisakarida yang biasanya didapatkan dengan proses 

ekstraksi sejumlah jenis rumput laut dari kelas alga merah (rhodopyceae). 

Karagenan ini merupakan galaktan yang tersulfatasi secara linear hidrofilik dan 

biasanya diklarifikasi menurut keberadaan 3,6-anhydro galactose dan posisi gugus 

sulfat (Campo et.al., 2009). Pada industri pangan, karagenan tersebut banyak 
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digunakan sebagai bahan pensuspensi, stabilizer, pencegah sineresis, emulsifier, 

pembentuk gel, dan pengental (thickener) (Anggadiredja et.al., 2006). Terdapat 3 

jenis karagenan yang bersifat komersial yaitu Iota, Kappa, dan Lambda. Namun 

sebenarnya secara ilmiah, karagenan merupakan kompleks campuran 5 macam 

polimer yaitu Kappa, Lambda, Iota, Mu, dan Nu (Fennema et al., 1985).  

 

Karagenan yang pertama yaitu kappa karagenan, merupakan polimer yang tersusun 

dari unit D-galaktosa-4-sulfat dengan ikatan β-1,3 dan juga unit 3,6-anhidro-D-

galaktosa dengan ikatan α-1,4. Kappa karagenan ini terbentuk sebagai hasil dari 

aktivitas enzim dekinkase yang mengkatalis µ-karagenan (mu karagenan) menjadi 

kappa karagenan dengan cara menghilangkan atom C6 yang ada pada ikatan 1,4 

galaktosa-6-sulfat (Glicksman, 1983).  

 

Karagenan kedua yaitu iota karagenan, merupakan jenis karagenan yang memiliki 

kandungan sulfat di antara kappa dan lambda karagenan. Iota karagenan merupakan 

karagenan yang memiliki ikatan 1,3-D-galaktosa-4-sulfat dan ikatan 1,4 dari unit 

3,6-anhidro-D-galaktosa-2-sulfat. Iota karagenan terbentuk karena hilangnya 

kandungan sulfat yang ada pada atom C6 dari ʋ-karagenan (nu-karagenan) 

kemudian terbentuk 3,6-anhidro-D-galaktosa yang selanjutnya menjadi iota 

karagenan (Glicksman, 1983).  

 

Karagenan memiliki sejumlah sifat seperti kelarutan, viskositas, pembentuk gel, pH, 

stabilitas, dan reaktifitas dengan protein yang akan sangat dipengaruhi dengan 

keberadaan unit bermuatan (ester sulfat) dan penyusun dalam polimer karagenan. 

Biasanya karagenan mengandung unsur berupa garam sodium dan kalium yang 

juga akan berfungsi menentukan sifat dari karagenan itu sendiri (Pebrianata, 2005). 

Karagenan akan paling mudah larut di dalam air karena air memang menjadi pelarut 

utama dari karagenan. Kelarutan karagenan didalam ini bisa berubah akibat 

perubahan suhu, ada tidaknya kation, tipe ion yang berhubungan dengan polimer, 

ada tidaknya senyawa organik yang larut dalam air, dan keberadaan garam (Towle, 

1973).  
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Viskositas larutan karagenan meningkat ketika konsentrasi karagenan meningkat, 

akan tetapi viskositas larutan akan menurun ketika berada dalam suhu tinggi (Towle, 

1983). Ketika dilakukan pendinginan, iota dan kappa karagenan akan meningkatkan 

viskositas larutan, terlebih jika mendekati suhu pembentukan gel dan adanya ion 

K+ dan Ca2+ karena akan mulai terjadi interaksi antar rantai polimer yang 

menyebabkan peningkatan viskositas (Guiseley et al., 1980).  

 

Kemudian dari segi pembentukan gel, dapat terjadi karena terjadinya pengikatan 

silang rantai-rantai polimer sehingga membentuk suatu jala tiga dimensi 

bersambungan, lalu jala tersebut memerangkap molekul air di dalamnya sehingga 

membentuk sebuah struktur yang padat dengan sifat kaku dan elastis (Fardiaz, 

1989). Kappa dan iota karagenan mampu membentuk gel pada saat kelarutan 

karagenan yang panas melalui proses pendinginan akibat adanya gugus 3,6-ahidro-

D-galaktosa. Proses pembentukan gel tersebut akan dipengaruhi oleh perbedaan 

jumlah karagenan, tipe karagenan, posisi sulfat pada karagenan, dan keberadaan 

ion-ion monovalen seperti K+, NH4+, Rb+, dan Cs+.  

 

Kappa karagenan akan cenderung membentuk gel yang keras, sedangkan iota 

karagenan akan membentuk gel yang kuat dan elastis, selain itu juga stabil apabila 

ada ion Ca2+. Namun apabila ada ion Na+, maka pembentukan gel terhambat, 

terlebih pada karagenan jenis kappa dan lambda (Angka et al., 2000). Karagenan 

akan stabil pada pH 7 atau lebih, namun ketika pH yang rendah maka stabilitasnya 

juga akan rendah bila mengalami peningkatan suhu (Glicksman, 1983). Karagenan 

kering akan dapat disimpan hingga ± 1,5 tahun pada suhu kamar dengan pH sekitar 

5 – 6,9.  

 

Penurunan pH pada karagenan dapat menyebabkan proses hidrolisis dari ikatan 

glikosidik yang kemudian dapat menyebabkan kehilangan viskositas dan berpotensi 

untuk mengalami pembentukan gel, yang juga dapat lebih dipercepat lagi dengan 

adanya panas (Moirano, 1977). Secara perlahan selama proses penyimpanan, 

biasanya karagenan akan mengalami proses depolimerisasi yang akan 

mempengaruhi kekuatan gel dan reaktivitas karagenan terhadap protein, akan tetapi 



13 

 

 

jenis karagenan kappa dan iota yang cenderung kuat dan stabil membuatnya 

mengalami depolimerisasi dengan tingkat sangat rendah (Winarno, 1996) sehingga 

pada penelitian ini menggunakan karagenan jenis kappa karena lebih kuat dan stabil.  

 

Kekuatan gel merupakan sifat fisik karagenan yang utama, karena kekuatan gel 

menunjukkan kemampuan karagenan dalam pembentukan gel. Kekuatan gel dari 

karagenan sangat dipengaruhi oleh pH, garam, dan suhu. Tingginya kekuatan gel 

pada karagenan komersial disebabkan kandungan sulfatnya lebih rendah 

dibandingkan karagenan Eucheuma cottonii (Wulandari, 2010). Peningkatan 

kekuatan gel sama dengan 3,6 anhidrogalaktosa dan berbanding terbalik dengan 

kandungan sulfatnya. Kandungan sulfat yang kecil akan mengakibatkan 

viskositasnya semakin kecil namun konsistensi gel mengalami peningkatan. Hal ini 

yang menyebabkan tingginya kekuatan gel pada karagenan komersial diduga 

karena kondisi bahan baku, umur panen, metode ekstraksi dan bahan pengekstrak 

(Wulandari, 2010).  

 

Rumput laut jenis kappa karagenan merupakan fraksi yang mampu membentuk gel 

dalam air dan bersifar reversible yaitu meleleh jika dipanaskan dan membentuk gel 

kembali jika didinginkan. Proses pemanasan dengan suhu yang lebih tinggi dari 

suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer karagenan dalam larutan 

menjadi acak. Bila suhu diturunkan, maka polimer akan membentuk struktur double 

helix (pilinan ganda) dan apabila penurunan suhu terus dilanjutkan polimer-polimer 

ini akan terikat silang secara kuat dan dengan makin bertambahnya bentuk heliks 

akan terbentuk agregat yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya gel yang 

kuat (Saputra, 2014). 

 

1.2.6. Garam 

Koagulan yang biasa digunakan untuk pembentukan gel kacang kedelai adalah 

CaCl2. Kacang kedelai yang sudah dihaluskan ditambahkan dengan CaCl2 sebagai 

koagulan sebesar 1% dari berat kering bahan baku serta dipanaskan pada suhu 80oC. 

sebelum ditambahkan pada bubur kacang kedelai, terlebih dahulu CaCl2 dilarutkan 

dalam air bersih sebanyak 100 ml. Larutan koagulan ditambahkan secara perlahan 
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sambil dilakukan pengadukan secara merata. Kemudian bubur didiamkan selama 

15 menit untuk menyempurnakan proses penggumpalan protein. 

 

Garam kalsium mempunyai sifat yang mudah larut dalam air, sehingga dengan 

adanya CaCl2 dalam larutan maka ion Ca2+ akan memperkuat dinding sel dan akan 

menghambat hidrolisis yang menyebabkan pemecahan pektin dan pati. Kalsium 

Klorida (CaCl2) merupakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang mempunyai 

toksisitas sangat rendah, berdasarkan data (kimia, biokimia, toksikologi dan data 

lainnya) dan telah mendapat Izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan 

Tambahan Pangan. Joint FAO/WHO telah meneliti BTP dari kalsium klorida yang 

diperlakukan pada buah kalengan, tunggal atau campuran dengan pengeras 

dinyatakan aman. 

 

Salah satu cara memperpanjang lama umur simpan buah naga untuk 

mempertahankan kandungan vitamin C adalah dengan pemberian bahan kimia 

secara eksogen, yaitu pemberian kalsium klorida (CaCl2). Menurut Ferguson et al. 

(1988), Kalsium (Ca) telah diketahui dapat memperpanjang daya simpan buah 

melalui penghambatan pemasakan buah. adanya garam kalsium akan menghambat 

proses hidrolisis pati. Apandi (1984) menyatakan bahwa garam - garam kalsium 

banyak digunakan untuk memperkuat jaringan buah atau sayuran. Garam kalsium 

mempunyai sifat yang mudah larut dalam air, sehingga dengan adanya CaCl2 dalam 

larutan maka ion Ca2+ akan memperkuat dinding sel dan akan menghambat 

hidrolisis yang menyebabkan pemecahan pektin dan pati. Kalsium Klorida (CaCl2) 

merupakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang mempunyai toksisitas sangat 

rendah. 

 

 

1.2.7. Water Holding Capacity (WHC) 

Water Holding Capacity (WHC) adalah kemampuan mengikat molekul air yang 

biasa dimiliki oleh daging. Mayoritas air di dalam otot terdapat di dalam myofibril, 

yaitu diantara myofibril dan sarkolema, antara sel otot dan kumpulan sel otot. 
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Jumlah air dan lokasinya di dalam daging dapat berubah hal ini bergantung kepada 

banyaknya jaringan otot itu sendiri dan penanganan produk tersebut (Lonergan, 

2005).  

 

Protein daging berperan dalam pengikatan air daging. Kadar protein daging yang 

tinggi menyebabkan meningkatnya kemampuan menahan air daging sehingga 

menurunkan kandungan air bebas, dan begitu pula sebaliknya. Semakin tinggi 

jumlah air yang keluar, maka daya mengikat airnya semakin rendah (Lawrie, 2003). 

Semakin tinggi nilai mg H2O yang keluar dari daging, maka daya mengikat airnya 

semakin rendah.  

 

1.2.8. Tekstur (Hardness, Springiness, dan Cohesiveness) 

Tekstur merupakan salah satu faktor penentu yang paling penting dalam kualitas 

produk daging. Tekstur dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk interaksi 

antara asap dan komponen makanan. Beberapa peneliti sudah melakukan penelitian 

menggunakan Texture Analyzer. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tekstur secara 

detail, yaitu dengan memberikan nilai angka pada tekstur makanan yang ada dan 

untuk mengetahui manusia akan menyukainya atau tidak (Engelen, 2018).  

 

Pada penelitian ini dilakukan 3 pengukuran tekstur yaitu hardness, cohesiveness, 

dan springiness dengan menggunakan texture analyzer (Lloyd Instruments) yang 

akan memberikan tekanan pada makanan yang akan diukur dengan menggunakan 

rounded end probe (TA-8, dengan diameter bola 6,35 mm). Hardness atau 

kekerasan adalah puncak maksimum gaya pada tekanan pertama alat yang 

diberikan satuan gf, cohesiveness adalah rasio area tekanan selama kompresi kedua 

sampai yang pertama, atau kemampuan saling mengikat antar molekul yang ada 

dan biasanya tidak memiliki satuan gaya, dan springiness atau elastisitas yaitu 

waktu pemulihan permukaan bahan antara akhir gigitan pertama dan awal gigitan 

kedua (Indiarto et.al., 2012). 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kombinasi konsentrasi kappa karagenan, 

pH dan konsentrasi garam yang optimal untuk menghasilkan gel dari protein kacang 

kedelai yang paling menyerupai tekstur dan WHC dari gel daging sapi. 


