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4. PEMBAHASAN 

4.1. Uji Pendahuluan 

Pada penelitian ini dilakukan uji pendahuluan pada gel daging sapi dengan 

mengukur tekstur yaitu hardness, springiness, dan cohesiveness, serta mengukur 

Water Holding Capacity (WHC) pada gel daging sapi. Daging sapi yang digunakan 

adalah rendang rendah lemak yang dibeli di Super Indo Semarang. Daging sapi ini 

dicampur dengan es batu dan dihancurkan dalam food processor selama 5 menit. 

Widayat (2011) menyatakan bahwa pencampuran es batu pada daging dilakukan 

untuk menjaga protein yang dimiliki daging.  

 

Pengukusan dilakukan pada suhu 80⁰C untuk membantu proses gelasi pada protein 

dan didiamkan hingga mencapai suhu ruang. Pada saat pendinginan berlangsung 

maka gel dari daging sapi akan terbentuk (Hudson, 1992). Adonan yang sudah 

dingin, diuji teksturnya dengan Texture Profile Analyzer dan diukur WHCnya. 

Hasil dari gel daging sapi menunjukkan nilai hardness 1054,944 gf, nilai 

cohesiveness 0,168, dan nilai springiness 4,791 mm, serta nilai Water Holding 

Capacity 0,127 gram. Winarno (2002) menyatakan bahwa batas ambang kadar air 

daging sapi yaitu 65 – 80%. Kadar air dalam daging segar tercatat memiliki rata – 

rata 75%,untuk batas normal antara 65 – 80% (Lawrie, 2003). Kadar air dalam 

daging juga dipengaruhi oleh kandungan lemak intramuskuler yang terdapat dalam 

otot (Nurwantoro et al., 2012). 

 

Pada uji pendahuluan ini juga menentukan range nilai variabel independen yang 

akan ditambahkan untuk pembuatan gel kacang kedelai agar dapat menghasilkan 

gel yang menyerupai gel daging sapi. Pembuatan gel dilakukan berdasarkan metode 

(Yi et al., 2013) dengan modifikasi. Pada penelitian ini kacang kedelai kuning 

dibersihkan terlebih dahulu kemudian di rendam dengan air bersih selama 8-12 jam. 

Perendaman dimaksudkan untuk melunakan struktur selularnya sehingga mudah 

digiling dan memberikan disperse dan suspense bahan padat kedelai yang lebih 

baik pada waktu ekstraksi (penggilingan). Proses perendaman juga akan 

mengurangi oligosakarida penyebab flatulensi menjadi sekitar 30%. Perendaman 

dapat mempermudah pengupasan kulit kedelai, tetapi perendaman yang terlalu 
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lama akan mengurangi total padatan (Purwaningsih, 2007). Menurut Subardjo et al. 

(1987) perendaman yang terlalu lama akan menyebabkan terjadinya pembentukan 

busa pada permukaan air rendaman akibat fermentasi kedelai, sedangkan 

perendaman yang terlalu singkat akan membuat biji kedelai sulit pecah saat 

penggilingan yang dilakukan menggunakan blixer atau food processor selama 5 

menit.  

 

Setelah menjadi bubur kacang kedelai maka dilakukan pencampuran dengan 3 

variabel independen yaitu pH, konsentrasi garam (CaCl2), dan konsentrasi kappa 

karagenan untuk menghasilkan tekstur gel yang menyerupai gel daging sapi. 

Variabel respon yang digunakan adalah hardness, cohesiveness, springiness, dan 

water holding capacity (WHC).  

 

Setelah penggilingan dilakukan pemanasan pada kedelai dengan cara pengukusan 

selama 20 menit. Pemasakan ini bertujuan untuk mengurangi bau langu, 

menonaktifkan tripsin inhibitor (antitripsin), meningkatkan daya cerna, 

mempermudah ekstraksi, penggumpalan protein, serta menambah keawetan produk 

(Purwaningsih, 2007). Setelah pengukusan selesai kedelai dikeluarkan dan 

didiamkan sebentar agar suhu dari kedelai tersebut menjadi sama dengan suhu 

ruang.  

 

Kedelai yang sudah dikukus sampai 80⁰C dikeluarkan dari loyang terlebih dahulu 

karena tekstur kedelai dengan pH rendah atau asam membuat adonan kedelai 

menjadi lebih keras. Sedangkan adonan kedelai dengan pH tinggi atau basa ketika 

dikeluarkan dari pengukusan maka adonan menjadi lebih berongga dan lebih 

empuk. Hal ini dikarenakan larutan basa yang digunakan adalah baking soda yang 

juga biasanya berfungsi untuk mengembangkan adonan. Koswara (2009) 

mengatakan bahwa adonan yang dihasilkan akan cukup mengembang dan akan 

diperoleh adonan dengan volume yang relatif besar dan tekstur yang lembut. 

Kemudian ditunggu hingga suhu menurun menjadi suhu ruang, lalu diukur 

hardness, cohesiveness, dan springiness menggunakan texture analyzer, kemudian 

mengukur WHC dari gel kacang kedelai.  
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Pada tabel 9, tabel 10, dan tabel 11 maka dapat diketahui range yang akan 

digunakan untuk menghasilkan gel yang memiliki hasil yang mendekati hasil 

hardness, cohesiveness, dan springiness dari gel daging sapi. Maka hasil yang 

didapatkan unuk range pH adalah 4 -7, konsentrasi garam 1,75% - 4%, dan 

konsentrasi kappa karagenan 0,5% - 2,3%. Kemudian dimasukkan ke dalam 

program JMP dengan menggunakan metode RSM (Response Surface 

Methodology) sehingga dihasilkan 16 kombinasi.  

 

Daya ikat air (WHC) diukur dengan menggunakan metode FPPM (Filter Paper 

Press Method) (Honikel dan Hamm, 1994). Kertas saring yang masih kosong di 

oven selama semalam kemudian ditimbang, lalu sample seberat 0,3 gram 

diletakkan diatas kertas saring dan kemudian dipress dengan pemberat 10 kg 

selama 5 menit. Kemudian kertas saring yang sudah dipress diambil dan ditimbang 

lagi beratnya. Maka hasil WHC dapat dilihat dari berat kertas saring yang sudah 

dipress dikurangi dengan kertas saring yang masih kosong.  

 

4.2. Uji Variabel Respon pada Gel Kacang Kedelai (Glycine max) 

Pada penelitian ini menggunakan aplikasi JMP dengan memasukkan range dari 

variabel independen yang sudah didapat pada uji pendahuluan kemudian 

dimasukkan kedalam RSM (Response Surface Methodology) sehingga akan muncul 

16 perlakuan dari 3 kombinasi variabel independen. Penelitian ini 16 kombinasi 

perlakuan dilakukan sebanyak 2 kali lalu diambil nilai rata – rata dari hasil yang 

didapatkan. Pada Tabel 12 dapat dilihat bahwa perlakuan ke 11 dengan kombinasi 

pH 5,5, konsentrasi garam CaCl2 sebanyak 2,875% dan konsentrasi kappa 

karagenan sebanyak 2,3% maka akan didapatkan hasil hardness sebesar 1035,630 

gf yang paling mendekati nilai hardness dari gel daging sapi. Nilai cohesiveness, 

springiness, dan Water Holding Capacity masih belum menunjukkan nilai yang 

signifikan untuk membuat gel yang menyerupai gel daging sapi. Namun, bila 

dibandingkan dengan hasil 15 perlakuan kombinasi yang lain maka perlakuan ke 

11 ini yang paling optimal untuk membentuk gel yang menyerupai gel daging sapi.  
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4.3. Uji Pengaruh Penggunaan Variabel Independen terhadap Nilai 

Variabel Respon 

4.3.1. Pengaruh Variabel Independen terhadap Water Holding Capacity 

(WHC) 

Pada hasil pengamatan pada gambar 3, gambar 4, dan gambar 5, dapat dilihat 

pengaruh penambahan konsentrasi karagenan dengan garam (CaCl2), konsentrasi 

karagenan dengan pH, dan konsentrasi garam (CaCl2) dengan pH terhadap Water 

Holding Capacity dari gel kacang kedelai. Meningkatnya penambahan garam 

(CaCl2) yang mencapai 4% akan menyebabkan WHC menurun. Hal ini berbanding 

terbalik dengan kappa karagenan, semakin banyak kappa karagenan yang 

digunakan maka nilai WHC dari gel kacang kedelai akan mengalami peningkatan. 

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. 

 

4.3.2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Hardness 

Pada hasil pengamatan pada gambar 6, gambar 7, dan gambar 8, dapat dilihat 

pengaruh penambahan konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam (CaCl2), 

konsentrasi karagenan dengan pH, dan konsentrasi garam (CaCl2) dengan pH 

terhadap hardness dari gel kacang kedelai. Semakin banyak garam (CaCl2) yang 

ditambahkan maka akan mempengaruhi nilai Hardness pada gel kacang kedelai 

sedangkan penambahan kappa karagenan paling optimum adalah 1,4% karena nilai 

hardness mengalami peningkatan paling tinggi pada saat kappa karagenan berada 

pada posisi 1,4%. Pada pH menggunakan pH dari kacang kedelai yaitu 5,5 adalah 

nilai paling optimum untuk mendapatkan hardness yang terbaik untuk menyerupai 

gel daging sapi. 

 

4.3.3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Cohesiveness 

Pada hasil pengamatan pada gambar 9, gambar 10, dan gambar 11, dapat dilihat 

pengaruh penambahan konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam (CaCl2), 

konsentrasi karagenan dengan pH, dan konsentrasi garam (CaCl2) dengan pH 
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terhadap cohesiveness dari gel kacang kedelai. Pada cohesiveness memiliki hasil 

yang berbeda bila dibandingkan dengan hardness dan Water Holding Capacity. 

Penambahan pH pada pH yang tinggi (basa) yaitu 7 akan menyebabkan nilai 

cohesiveness mengalami peningkatan, pada kappa karagenan digunakan 

konsentrasi yang paling rendah yaitu 0,5% untuk mendapatkan hasil cohesiveness 

yang maksimal. Pada garam dilakukan penambahan yang sama yaitu 2,875% 

adalah angka paling optimal untuk menghasilkan nilai cohesiveness terbaik. 

 

4.3.4. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Springiness 

Pada hasil pengamatan pada gambar 12, gambar 13, dan gambar 14, dapat dilihat 

pengaruh penambahan konsentrasi karagenan dengan konsentrasi garam (CaCl2), 

konsentrasi karagenan dengan pH, dan konsentrasi garam (CaCl2) dengan pH 

terhadap springiness dari gel kacang kedelai. Nilai springiness akan meningkat 

dengan pencampuran kappa karagenan dalam konsentrasi rendah 0,5% dan pH 

tinggi (basa) yaitu 7. Hal ini mempunyai hasil yang sama untuk meningkatkan nilai 

cohesiveness pada gel kacang kedelai. Pada penambahan garam tetap hasil yang 

paling optimal adalah 2,875%. 

 

4.4. Nilai Variabel Terbaik Menyerupai Gel Daging Sapi pada Prediction 

Profiler 

Hasil dari nilai variabel independen terhadap variabel respon masih berbeda – beda 

oleh sebab itu, digunakan Prediction Profiler pada aplikasi JMP untuk mengetahui 

nilai terbaik pada variabel independen agar dapat menghasilkan tekstur dan WHC 

yang paling menyerupai gel dari daging sapi. Gambar 15 menunjukkan nilai 

variabel independen yaitu pH 6, konsentrasi garam sebesar 1,83%, dan kappa 

sebesar 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 

namun dengan tingkat desirabilitynya sebesar 0,658. 

 

Hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dari Surface Profiler hanya nilai hardness 

lebih turun dibandingkan hasil dari Surface Profiler dan cohesiveness dengan 

springiness lebih meningkat dibanding dengan hasil Surface Profiler. Hal ini 
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disebabkan karena tingginya natrium bikarbonat di dalam gel kacang kedelai 

sehingga hardness dari gel kacang kedelai menurun karena terjadi pengembangan 

dikarenakan adanya natrium bikarbonat yang banyak. Hardness merupakan puncak 

maksimum pada tekanan pertama atau pada gigitan pertama. Sedangkan 

springiness atau elastisitas dapat diartikan sebagai waktu pemulihan antara akhir 

gigitan pertama dan awal gigitan kedua. Tidak ada satuan yang digunakan karena 

pada parameter ini menghitung perbedaan area waktu. Sedangkan cohesiveness 

adalah rasio area tekanan selama kompresi kedua sampai kompresi pertama. 

Cohesiveness dapat diukur sebagai tingkat bahan dihancurkan secara mekanis.  

 

Pada grafik WHC, Hardness, Cohesiveness, dan Springiness konsentrasi garam 

(CaCl2) digunakan adalah 2,875%, sedangkan pada Prediction Profiler digunakan 

konsentrasi garam sebesar 1,83%. Hal ini dikarenakan adanya pH yang basa yang 

sudah mempengaruhi nilai cohesiveness dan springiness. Pada pembuatan sosis 

juga kadar CaCl2 yang disarankan hanya sebesar 1% - 2%. Penggunaan konsentrasi 

garam yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan kekuatan tekstur gel 

kacang kedelai.  

 

Konsentrasi kappa karagenan yang digunakan adalah 0,5% sesuai dengan surface 

profiler bahwa ketika konsentrasi kappa karagenan menurun maka nilai 

cohesiveness dan springiness meningkat. Hal ini disebabkan karena karakteristik 

daya larut karagenan juga dipengaruhi oleh bentuk garam. Jenis sodium umumnya 

lebih mudah larut, sementara jenis potassium lebih sukar larut. Karagenan memiliki 

kemampuan untuk membentuk gel pada saat larutan panas menjadi dingin. Proses 

pembentukan gel bersifat thermoreversible yaitu gel dapat mencair pada saat 

pemanasan dan membentuk gel kembali pada saat pendinginan (Gliksman, 1983).  

 

Karagenan sangat penting peranannya sebagai stabilisator (pengatur 

keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentuk gel, pengemulsi, koloid 

pelindung, penggumpal, dan pencegah kristalisasi. Sifat ini sangat dimanfaatkan 

dalam industri makanan, obat – obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan 

industri lainnya. Apabila dikombinasi dengan garam kalium, maka karagenan 
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sangat efektif sebagai gel pengikat atau pelapis produk daging. Dalam jumlah yang 

relatif kecil, karagenan juga dipergunakan dalam produk makanan lainnya, 

misalnya makaroni, jam jelly, saribuah, bir, dan lain – lain (Winarno, 1990).  

 

Penambahan karagenan sebagai bahan penstabil dalam penelitian ini memberikan 

pengaruh terhadap kadar protein dalam bahan. Hal ini dikarenakan jenis penstabil 

tersebut memiliki gugus sulfat yang memberikan pengaruh pada protein. Pengaruh 

karagenan terhadap protein ditentukan oleh jumlah gugus sulfat yang dimiliki 

karagenan. Meningkatnya dosis karagenan pada suatu bahan kemungkinan jumlah 

gugus sulfatnya lebih banyak pada dosis yang tinggi. Winarno (1990) menyatakan 

bahwa semakin banyak jumlah gugus sulfat, maka kemampuan untuk menetralisir 

muatan protein semakin tinggi sehingga protein semakin mendekati titik isoelektris. 

Semakin tinggi jumlah gugus sulfat semakin rendah tercapai titik isoelektris protein 

sehingga lebih mudah mengendap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


