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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Hasil Uji Pendahuluan 

3.1.1. Hasil Uji Penentuan Variabel Respon pada Gel Daging Sapi 

Hasil dari pengamatan nilai tekstur dan water holding capacity (WHC) sebagai 

variabel respon yang dimiliki gel daging sapi dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai Tekstur dan Water Holding Capacity pada Gel Daging Sapi 

Perlakuan Hardness 

(gf) 

Cohesiveness  Springiness 

(mm) 

WHC (g) 

D1 978,804 0,178 6,233 0,108 

D2 1055,606 0,135 3,966 0,137 

D3 985,987 0,187 4,699 0,137 

D4 1084,974 0,171 4,573 0,121 

D5 1169,346 0,169 4,484 0,132 

Rata-rata 1054,944 

± 78,33 

0,168 ± 0,019 4,791 ± 0,85 0,127 

 

Pada tabel 5, D1 – D5 menunjukkan banyaknya pengulangan pada kontrol gel 

daging sapi dan dapat dilihat hasil pengamatan pada tekstur dan WHC pada gel 

daging sapi. Perlakuan yang sama dilakukan untuk kelima adonan kontrol daging 

sapi. Nilai hardness, cohesiveness, dan springiness, serta WHC menunjukkan 

angka yang berbeda–beda walaupun perlakuan dari setiap adonan sama. Data dari 

kelima adonan kontrol di ambil rata–ratanya dan dijadikan sebagai value dengan 

desirability tertinggi yang ingin didapatkan pada gel kacang kedelai. Nilai hardness 

sebesar 1054,944 gf, cohesiveness sebesar 0,168, springiness sebesar 4,791 mm dan 

WHC sebesar 0,127 gram akan menjadi nilai standar bagi gel kacang kedelai untuk 

menyerupai gel dari daging sapi. 

 

3.1.2. Hasil Uji Penentuan Range Optimal pada Penggunaan Variabel 

Independen  

Pada penelitian gel kacang kedelai memiliki 3 variabel independen yaitu pH, 

konsentrasi garam, dan konsentrasi kappa karagenan. Untuk menentukan range 

yang digunakan pada masing-masing variabel independen maka dilakukan 
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percobaan terhadap masing-masing variabel dengan range pH 3 - 7, range 

konsentrasi garam 1% - 4%, dan konsentrasi kappa karagenan 0,5% - 2,9% untuk 

mengetahui hasil tekstur yang di dapatkan agar dapat membuat range yang lebih 

optimal untuk menyerupai gel daging sapi. 

 

Tabel 6.Pengaruh penambahan pH terhadap Tekstur Gel Kacang Kedelai 

Perlakuan Hardness 

(gf) 

Cohesiveness  Springiness 

(mm) 

pH 3 243,581 0,0020 0,6664 

pH 4 879,138 ± 

17,21 

0,0499 ± 

0,016 

2,418 ± 0,38 

pH 5 606,0838 

± 48,73 

0,0558 ± 

0,016 

2,687 ± 0,31 

pH 6 1136,320 

± 100,8 

0,0284 ± 

0,015 

3,108 ± 0,15 

pH 7 974,767 ± 

18,02 

0,1149 ± 0,04 4,097 ± 0,62 

 

Pada perlakuan kacang kedelai dengan pH 3 didapatkan hasil hardness yang terlalu 

rendah dan berbeda jauh dengan hasil hardness dari gel daging sapi. Sehingga 

range pH yang akan digunakan untuk pencampuran 3 variabel independen adalah 

pH 4-7. 

 

Kemudian percobaan dilakukan pada variabel independen kedua yaitu konsentrasi 

garam dengan kacang kedelai dengan range 1 - 4% yang dibagi menjadi 5 

perlakuan. Hasil pengaruh penambahan konsentrasi garam (CaCl2) terhadap tekstur 

gel kacang kedelai dapat dilihat pada Tabel 7.  

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Tabel 7. Pengaruh Penambahan Garam (CaCl2) terhadap Tekstur Gel Kacang 

Kedelai 

Perlakuan Hardness 

(gf) 

Cohesiveness  Springiness 

(mm) 

1% 632,419 ± 

88,0 

0,0063 ± 

0,005 

1,701 ± 0,87 

1,75% 970,513 ± 

45,6 

0,0220 ± 0,01 4,411 ± 2,21 

2,5% 1250,972 

± 40,8 

0,1451 ± 

0,015 

4,608 ± 1,62 

3,25% 1024,708 

± 18,4 

0,0113 ± 

0,014 

2,320 ± 2,24 

4% 1236,369 

± 44,1 

0,0306 ± 

0,013 

5,467 ± 1,96 

 

Pada tabel 7 dapat dilihat pengaruh penambahan garam terhadap tekstur dari gel 

kacang kedelai. Pada penambahan garam dengan range 1% didapatkan hardness 

yang lebih rendah daripada hardness dari gel daging sapi. Pada range1,75% - 4% 

nilai hardness pada kacang kedelai naik dan menyerupai hasil hardness pada gel 

daging sapi. Oleh sebab itu, range yang akan digunakan untuk mencampur 3 

variabel independen pada konsentrasi garam 1,75% - 4%. 

 

Kemudian dilakukan pengujian konsentrasi kappa karagenan dengan range 0,5% - 

2,9% yang dibagi menjadi 5 perlakuan terhadap tekstur gel kacang kedelai. Hasil 

pengujian range kappa karagenan terhadap tekstur gel kacang kedelai dapat dilihat 

pada Tabel 8.  
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Tabel 8. Pengaruh Penambahan Kappa Karagenan terhadap Tekstur Gel Kacang 

Kedelai 

Perlakuan Hardness 

(gf) 

Cohesiveness  Springiness 

(mm) 

0,5% 1018,237 

± 40,4 

0,0350 ± 0,05 2,1032 ± 

1,87 

1,1% 1158,007 

± 69,8 

0,0826 ± 0,04 4,0283 ± 

0,72 

1,7% 1162,847 

± 67,6 

0,0887 ± 0,02 4,3826 ± 

0,48 

2,3% 1305,447 

± 139,1 

0,1343 ± 

0,069 

2,9418 ± 

1,66 

2,9% 987,777 ± 

104,1 

0,1201 ± 0,09 4,3717 ± 

1,07 

 

Pada hasil Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa pada saat adonan kacang kedelai di 

campur dengan 2,9% dari kappa karagenan maka hasil hardness dari gel kacang 

kedelai menurun menjadi 987,777. Oleh sebab itu range yang akan digunakan 

untuk pencampuran 3 variabel independen adalah 0,5 - 2,3%. 

 

3.2. Hasil Kombinasi 3 Variabel Independen pada Adonan Kacang Kedelai 

Range dari 3 variabel independen yang sudah didapat dimasukkan kedalam 

program JMP kemudian dilakukan percobaan yang sama dengan mengombinasikan 

3 variabel independen dengan adonan kacang kedelai. Maka akan didapatkan hasil 

hardness, cohesiveness,dan springiness, serta water holding capacity (WHC) dari 

16 kombinasi perlakuan dan dilakukan sebanyak 2 kali ulangan.  

 

Dari hasil pada 16 perlakuan kombinasi 1 dan 16 perlakuan kombinasi 2 maka 

didapatkan rata-rata yang akan dimasukkan kedalam program JMP dengan RSM 

(Response Surface Metodology) untuk mengetahui perlakuan kombinasi yang 

terbaik untuk mendapatkan hasil yang menyerupai gel daging sapi. Rata-rata dari 

16 perlakuan kombinasi terhadap Tekstur dan WHC Gel Kacang Kedelai dapat 

dilihat pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Nilai Rata – rata Uji Tekstur dan Water Holding Capacity pada Gel Kacang 

Kedelai 

pH Kons. 

Garam 

Kons. 

Kappa 

Hardness 

(gf) 

Cohesiveness Springiness 

(mm) 

WHC 

5,5 2,875 1,4 783,667 ± 

22,72 

0,101 ± 0,01 3,634 ± 

0,07 

0,0655 

7 1,75 0,5 379,778 ± 

6,74 

0,121 ± 0,06 3,394 ± 

1,29 

0,0605 

5,5 2,875 1,4 893,042 ± 

2,12 

0,078 ± 0,01 3,457 ± 

0,14 

0,061 

4 1,75 0,5 638,344 ± 

1,73 

0,078 ± 0,01 3,289 ± 

0,01 

0,087 

5,5 4 1,4 808,357 ± 

13,3 

0,122 ± 0,009 4,316 ± 

0,04 

0,0575 

7 1,75 2,3 494,236 ± 

21,2 

0,146 ± 0,14 3,770 ± 

3,77 

0,049 

7 2,875 1,4 529,695 ± 

1,96 

0,137 ± 0,06 3,676 ± 

0,63 

0,0665 

5,5 2,875 0,5 808,906 ± 

3,02 

0,130 ± 0,03 4,203 ± 

0,48 

0,07 

4 4 2,3 801,350 ± 

1,13 

0,072 ± 0,03 3,346 ± 

0,85  

0,0545 

4 2,875 1,4 570,697 ± 

22,5 

0,100 ± 0,03 3,859 ± 

0,77 

0,061 

5,5 2,875 2,3 1035,630 

± 6,71 

0,105 ± 0,016 3,709 ± 

0,13 

0,042 

7 4 2,3 273,716 ± 

33,8 

0,138 ± 0,03 3,551 ± 0,9 0,0765 

7 4 0,5 324,802 ± 

34,8 

0,185 ± 

0,0001 

4,411 ± 

0,09 

0,0965 

5,5 1,75 1,4 743,299 ± 

37,69 

0,063 ± 0,009 3,062 ± 

0,75 

0,083 

4 4 0,5 640,649 ± 

13,3 

0,065 ± 0,02 2,892 ± 

0,61 

0,084 

4 1,75 2,3 682,580 ± 

4,21 

0,094 ± 0,006 3,908 ± 

0,22 

0,072 

 

Pada tabel diatas merupakan nilai rata – rata dari pengujian tekstur dan Water 

Holding Capacity pada gel kacang kedelai yang didapat dari rata – rata 2x 

pengulangan percobaan. Pada tabel dapat dilihat hasil dari perlakuan kombinasi ke 
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11 dengan pH 5,5, konsentrasi garam CaCl2 sebanyak 2,875% dan konsentrasi 

kappa karagenan sebanyak 2,3% mendapatkan hasil tekstur hardness yang tertinggi 

dan mendekati hardness dari gel daging sapi. 

 

Namun, nilai cohesiveness, springiness, dan WHC pada perlakuan ke 11 mengalami 

penurunan sehingga perlakuan tersebut tidak dapat dijadikan patokan utama sebagai 

campuran terbaik yang menghasilkan variabel respon yang paling mendekati gel 

daging sapi. Nilai hasil rata – rata uji tekstur dan WHC ini akan dijadikan nilai 

utama dan dimasukkan ke dalam aplikasi JMP yang ada. Aplikasi JMP akan 

memberikan saran pencampuran variabel independen terbaik untuk menghasilkan 

variabel respon yang paling menyerupai gel daging sapi. 

 

3.3. Hasil Uji Pengaruh Penggunaan Variabel Independen terhadap Nilai 

Variabel Respon pada Gel Kacang Kedelai 

3.3.1. Pengaruh Variabel Independen terhadap Water Holding Capacity 

(WHC) 

Nilai pengaruh penggunaan Kappa Karagenan, CaCl2 dan pH terhadap nilai Water 

Holding Capacity dapat dilihat pada Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5. 
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Gambar 3. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan CaCl2 terhadap nilai 

Water Holding Capacity 

 

Pada Gambar 3, dapat dilihat gambar yang dihasilkan pada penggunaan Kappa 

Karagenan dan CaCl2 terhadap WHC dari gel kacang kedelai. Penggunaan CaCl2 

yang terlalu banyak yaitu mencapai 4% akan menyebabkan WHC dari gel kacang 

kedelai menurun. Hal ini berbanding terbalik dengan kappa karagenan, semakin 

banyak kappa karagenan yang digunakan maka WHC dari gel kacang kedelai akan 

mengalami peningkatan. Pada Grafik ini dapat dilihat dengan penggunaan kappa 

karagenan 1,4% dan garam CaCl2 sebanyak 2,875% akan membuat nilai WHC yang 

dimiliki gel kacang kedelai semakin meningkat dan mendekati titik optimalnya. 
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Gambar 4. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan pH terhadap Nilai Water 

Holding Capacity 

 

Pada Gambar 4, dapat dilihat pada konsentrasi kappa karagenan tinggi yaitu 2,3% 

maka nilai WHC pada gel kacang kedelai meningkat. Pada pH dari kacang kedelai 

yaitu 5,5 tanpa penambahan asam dan basa menyebabkan nilai WHC meningkat 

dan mendekati nilai optimal. Hal ini dikarenakan kacang kedelai memiliki kadar air 

yang banyak sehingga tanpa penambahan asam dan basa, nilai WHC tetap 

meningkat. 
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Gambar 5. Pengaruh Penggunaan CaCl2 dan pH terhadap Nilai Water Holding 

Capacity 

 

Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa semakin banyaknya penurunan pH yang 

dilakukan pada gel kacang kedelai maka akan menyebabkan terjadinya penurunan 

nilai WHC. Hal ini sama dengan penambahan garam yang terlalu banyak akan 

menyebabkan nilai WHC pada gel kacang kedelai mengalami penurunan.  

 

Dari 3 grafik yang menunjukkan pengaruh 3 variabel independen terhadap nilai 

WHC maka dapat dilihat bahwa dengan pH normal dari kacang kedelai yaitu 5,5 

akan membuat nilai WHC meningkat. Hal ini juga sama dengan penambahan garam 

CaCl2, semakin banyak penambahan maka akan menyebabkan nilai WHC turun 

dan menjadi tidak optimal sehingga penambahan garam CaCl2 yang terbaik pada 

grafik ini adalah 2,875%, sedangkan pada penambahan kappa karagenan diambil 

1,4% yang paling optimal karena semakin banyak kappa karagenan yang digunakan 

semakin meningkat nilai WHC.  
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3.3.2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Hardness 

Nilai pengaruh penggunaan Kappa karagenan, CaCl2, dan pH terhadap nilai 

Hardness yang dimiliki gel kacang kedelai dapat dilihat pada Gambar 6, Gambar 

7, dan Gambar 8.  

 

Gambar 6. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan CaCl2 terhadap Nilai 

Hardness 

 

Pada Gambar 6 dapat dilihat nilai Hardness yang diperoleh dari penggabungan 2 

variabel independen yaitu konsentrasi kappa karagenan dan CaCl2. Pada grafik 

dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya garam yang digunakan yaitu 4% maka 

nilai Hardness pada gel kacang kedelai akan mengalami peningkatan. Pada 

penambahan kappa karagenan 1,4% nilai hardness pada gel kacang kedelai 

mengalami peningkatan. Namun, bila kappa karagenan diberi lebih maka akan 

menyebabkan penurunan nilai Hardness dari gel kacang kedelai.  
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Gambar 7. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan pH terhadap Nilai 

Hardness 

 

Pada Gambar 7 nilai Hardness mengalami kenaikan yang signifikan pada pH 5,5 

dan dengan pencampuran kappa karagenan 1,4%. Sedikitnya penambahan kappa 

karagenan maka akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai Hardness dari gel 

kacang kedelai. Hal ini sama dengan penambahan dan penurunan pH dengan 

menggunakan asam CH3COOH dan basa NaHCO3 akan menyebabkan penurunan 

nilai hardness dari gel kacang kedelai sehingga untuk mendapatkan nilai hardness 

yang menyerupai gel daging sapi, tidak perlu dilakukan penambahan asam dan basa 

pada adonan kacang kedelai. 
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Gambar 8. Pengaruh Penggunaan pH dan CaCl2 terhadap Nilai Hardness 

 

Pada Gambar 8 menunjukkan adanya pengaruh penggunaan CaCl2 dan pH terhadap 

nilai Hardness dari gel kacang kedelai. Pada grafik ini menunjukkan bahwa 

semakin banyaknya penurunan pH yang dilakukan dengan penambahan asam pada 

adonan kacang kedelai akan menyebabkan penurunan yang drastis pada hardness 

dari gel kacang kedelai. Semakin banyak penambahan garam CaCl2 maka akan 

berpengaruh pada meningkatnya nilai hardness dari gel kacang kedelai. 

 

Grafik pada gambar 6, gambar 7, dan gambar 8 ini menunjukkan hasil hardness 

yang terbaik adalah dengan menggunakan penambahan kappa karagenan sebesar 

1,4%, sedangkan pada pH tidak perlu dilakukan penambahan asam dan basa. Hal 

ini dikarenakan penambahan asam dan basa pada adonan kacang kedelai akan 

menyebabkan terjadinya penurunan nilai Hardness pada gel kacang kedelai. Pada 

penambahan garam CaCl2, semakin banyaknya penambahan garam maka akan 

menyebabkan nilai hardness dari gel kacang kedelai meningkat.  
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3.3.3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Cohesiveness 

Nilai pengaruh penggunaan Kappa karagenan, CaCl2, dan pH terhadap nilai 

Cohesiveness yang dimiliki gel kacang kedelai dapat dilihat pada Gambar 9, 

Gambar 10, dan Gambar 11. 

 

 

Gambar 9. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan CaCl2 terhadap Nilai 

Cohesiveness 

 

Pada gambar 9 dapat dilihat grafik dari penggunaan 2 variabel independen yaitu 

kappa karagenan dan garam CaCl2 terhadap nilai cohesiveness pada gel kacang 

kedelai. Pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin banyak kappa karagenan 

yang diberikan maka akan semakin menurun nilai cohesiveness dari gel kacang 

kedelai sedangkan pada penambahan garam CaCl2 menunjukkan bahwa 

penambahan 2,875% adalah angka penambahan CaCl2 yang paling optimal untuk 

nilai cohesiveness. 
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Gambar 10. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan pH terhadap Nilai 

Cohesiveness 

 

Pada gambar 10 menunjukkan pengaruh penggunaan kappa karagenan dan 

penambahan atau penurunan pH terhadap nilai cohesiveness pada gel kacang 

kedelai. Pada grafik menunjukkan nilai cohesiveness meningkat ketika kappa 

kargenan konsentrasinya sedikit yaitu 0,5 dan pada pH tinggi yaitu 7.  
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Gambar 11. Pengaruh Penggunaan CaCl2 dan pH terhadap Nilai Cohesiveness 

 

Pada gambar 11 menunjukkan pengaruh penggunaan CaCl2 dan pH terhadap nilai 

cohesiveness dari gel kacang kedelai. Nilai cohesiveness akan mengalami 

peningkatan ketika penambahan garam sebesar 2,875%, sedangkan penambahan 

garam yang berlebih yaitu 4% akan menyebabkan nilai hardness pada gel kacang 

kedelai mengalami penurunan yang signifikan. Pada penambahan pH tinggi yaitu 

basa maka nilai cohesiveness mengalami peningkatan, sedangkan pada pH dari 

kacang kedelai yaitu 5,5 menyebabkan nilai cohesiveness mengalami penurunan. 

 

Grafik pengaruh 3 variabel independen terhadap nilai cohesiveness menunjukkan 

bahwa semakin sedikit kappa karagenan yang ditambahkan pada adonan kacang 

kedelai, serta semakin tingginya pH (basa) yang ditambahkan pada adonan kacang 

kedelai akan menyebabkan tingginya nilai cohesiveness pada gel kacang kedelai. 

Pada penambahan garam 2,875% adalah nilai penambahan yang optimum untuk 

menghasilkan nilai cohesiveness yang tinggi dan optimum untuk menyerupai gel 

daging sapi.  
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3.3.4. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Springiness 

Nilai pengaruh penggunaan Kappa karagenan, CaCl2, dan pH terhadap nilai 

Springiness yang dimiliki gel kacang kedelai dapat dilihat pada Gambar 12, 

Gambar 13, dan Gambar 14. 

 

 

Gambar 12. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan CaCl2 terhadap Nilai 

Springiness 

 

Pada gambar 12 menunjukkan pengaruh penggunaan kappa karagenan dan CaCl2 

terhadap nilai springiness pada gel kacang kedelai. Pada grafik dapat dilihat bahwa 

nilai springiness akan mengalami peningkatan pada saat penambahan garam CaCl2 

banyak yaitu 4% dan dengan penambahan kappa karagenan dengan konsentrasi 

rendah yaitu 0,5%. Penambahan kappa karagenan yang terlalu banyak akan 

mengakibatkan nilai springiness pada gel kacang kedelai mengalami penurunan. 
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Gambar 13. Pengaruh Penggunaan Kappa Karagenan dan pH terhadap Nilai 

Springiness 

 

Pada gambar 13 menunjukkan adanya pengaruh penggunaan kappa karagenan dan 

pH terhadap nilai springiness dari gel kacang kedelai. Penambahan kappa 

karagenan dengan konsentrasi rendah akan menyebabkan nilai springiness 

meningkat. Nilai springiness akan meningkat pula pada saat pH berada pada 

kondisi basa yaitu sekitar pH 7.  
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Gambar 14. Pengaruh Penggunaan CaCl2 dan pH terhadap Nilai Springiness 

 

Pada gambar 14 menunjukkan grafik pengaruh penggunaan CaCl2 dan pH terhadap 

nilai springiness dari gel kacang kedelai. Pada grafik menunjukkan pH rendah akan 

menyebabkan nilai springiness mengalami penurunan yang signifikan sedangkan 

pada penambahan garam CaCl2, semakin banyak garam yang ditambahkan pada 

adonan kacang kedelai akan menyebabkan meningkatnya nilai springiness dari gel 

kacang kedelai.  

 

Pada ketiga grafik yang menunjukkan pengaruh 3 variabel independen terhadap 

nilai springiness dari gel kacang kedelai dapat dilihat bahwa penambahan 

konsentrasi kappa karagenan yang rendah akan menyebabkan meningkatnya nilai 

springiness yaitu 0,5%, sedangkan semakin tingginya penambahan garam CaCl2 

akan menyebabkan naiknya nilai springiness dari gel kacang kedelai. Pada 

penambahan pH tinggi (basa) yaitu 7 maka akan menyebabkan meningkatnya nilai 

springiness dari gel.  
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3.3.5. Nilai Variabel Terbaik Menyerupai Gel Daging Sapi pada Prediction 

Profiler 

Nilai hasil kombinasi ketiga veriabel independen terbaik pada gel kacang kedelai 

untuk memperoleh 4 variabel respon yang paling mendekati nilai gel daging sapi 

dapat dilihat pada Gambar 15.  

 

 

Gambar 15. Nilai Prediction Profiler 

 

Pada Gambar 15 dapat dilihat angka yang berwarna merah menunjukkan hasil nilai 

yang dicapai pada 3 variabel independen dan pada hasil tekstur (Hardness, 

Cohesiveness, dan Springiness) dan WHC, sedangkan pada angka berwarna biru 

menunjukkan standar deviasi dari hasil yang didapatkan. Grafik ini menunjukkan 

pH, konsentrasi garam dan konsentrasi kappa yang dibutuhkan untuk mencapai 

hasil paling optimal agar menyerupai gel daging sapi yaitu dengan pH 6, 
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konsentrasi garam 1.83%, dan konsentrasi kappa 0.5% sehingga akan mendapatkan 

hasil WHC sebesar 0.0822, Hardness sebesar 691,412 gf, Cohesiveness sebesar 

0,131, dan Springiness sebesar 4,136 mm dengan tingkat desirabilitynya sebesar 

0,658. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


