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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu bahan makanan yang banyak disukai dan dikonsumsi oleh 

manusia, dikarenakan rasanya yang enak dan gurih. Selain itu kandungan nutrisi di 

dalamnya, terlebih protein dan asam aminonya yang tinggi, membuat daging punya 

fungsi yang baik untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh manusia. Protein 

merupakan salah satu nutrisi yang penting bagi tubuh manusia karena punya fungsi 

sebagai zat pembangun, pengatur dan juga sumber energi bagi tubuh ketika karbohidrat 

dan lemak sudah tidak tersedia. Terdapat banyak macam hewan ternak yang biasanya 

dijadikan sumber utama protein dan asam amino esensial bagi tubuh manusia seperti 

sapi, kambing, kerbau, babi, dan ayam (Mendrofa, et.al., 2016).  

 

Namun selain hewan ternak dengan jenis unggas maupun mamalia berkaki empat, 

sebenarnya terdapat hewan ternak dengan jenis lain yang juga mengandung protein dan 

asam amino esensial yang tinggi, yaitu serangga. Serangga sendiri sebenarnya sudah 

banyak dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia sejak jaman dahulu 

ketika terjadinya bencana atau malapetaka seperti peperangan, kekeringan, maupun 

banjir besar. Hal tersebut terjadi karena serangga memiliki kandungan nutrisi yang baik 

seperti protein, vitamin, mineral, dan energi yang tinggi dan mampu memenuhi 

kebutuhan pangan bagi tubuh manusia, selain itu sifatnya yang terjangkau dan mudah 

didapatkan membuatnya cukup banyak dikonsumsi ketika dalam kondisi kekurangan 

atau kesusahan pangan (Ndiritu, 2017). Mengkonsumsi serangga yang biasa disebut 

dengan istilah entomophagy bahkan sebenarnya sudah mulai dilakukan kembali oleh 

manusia pada era yang sudah maju seperti sekarang ini bahkan pada masyarakat di 

Indonesia seperti mengkonsumsi ulat sagu, jangkrik, belalang, larva tawon, dan 

kepompong ulat jati di sejumlah wilayah seperti Papua, Ciamis, Gunung Kidul dan 

bahkan Jawa Timur (Girsang, 2018). Akan tetapi, pengkonsumsian serangga ini masih 

belum banyak dilakukan karena sebagian besar masyarakat di Indonesia, bahkan dunia 

masih merasa bahwa serangga bukanlah makanan yang patut dan layak untuk 

dikonsumsi oleh manusia. 
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Oleh sebab itu, muncul sebuah inisiatif untuk memanfaatkan serta mengolah serangga 

yang jumlahnya banyak dan mudah berkembang biak untuk dijadikan bahan pangan 

yang nantinya dapat diterima untuk dikonsumsi oleh manusia. Salah satunya yaitu 

jangkrik rumah (Acheta domesticus), yang mudah didapatkan di sekitar masyarakat 

Indonesia seperti di Semarang yang bahkan banyak dijual di pasar burung untuk 

dikonsumsi burung peliharaan. Jangkrik rumah sudah turut dikonsumsi oleh sebagian 

masyarakat Indonesia dengan cara digoreng (Girsang, 2018), namun belum muncul 

sebuah inisiatif untuk mengolahnya secara lebih lanjut, sehingga inisiatif untuk 

mengolah jangkrik akan dilakukan dalam penelitian ini. Proses pengolahan jangkrik di 

dalam penelitian kali ini masih sangat sederhana, yaitu dengan mengolah tekstur dan 

water holding capacity yang dimiliki oleh jangkrik agar dapat menyerupai daging sapi. 

Hal ini dilakukan agar nantinya jangkrik yang memiliki tekstur dan water holding 

capacity yang menyerupai daging sapi, dapat ikut diolah secara lebih lanjut menjadi 

bahan pangan yang variatif menjadi bakso, sosis, nugget, abon, kornet, atau yang lain. 

 

Pemilihan daging sapi sebagai bagian yang hendak diikuti atau ditiru tersebut dilakukan 

karena memang daging sapi mulai banyak dikonsumsi oleh manusia, bahkan di 

Indonesia. Produksi daging sapi potong di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2017 terus 

mengalami peningkatan dari 12.685.000 ekor menjadi 16.599.000 ekor (Direktorat 

Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 

2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengkonsumsian daging sapi akhir – akhir ini 

terus mengalami peningkatan, sehingga akan menjadi waktu yang baik dan tepat ketika 

mulai muncul variasi pangan berbahan dasar jangkrik yang menyerupai daging sapi 

untuk dapat dikembangkan agar lebih disukai oleh manusia untuk dikonsumsi. 

 

Dalam penelitian ini akan digunakan protein pada jangkrik (Acheta domesticus) yang 

dibentuk menjadi gel (gumpalan protein) dan dibuat menyerupai gel pada protein 

daging sapi. Pembentukan gel ini penting untuk dilakukan, karena setiap proses 

pengolahan pada daging sapi akan melalui tahap yang menyebabkan protein di dalam 

daging mengalami gelasi seperti proses pemanasan, sehingga pada akhir pengolahan, 

daging sapi akan mengalami penggumpalan dan memadat (Hudson (1992) dalam 

Subekti, (2012)). Sehingga tekstur dan water holding capacity yang dimiliki gel protein 
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daging sapi perlu disamakan dengan gel protein jangkrik, agar nantinya jangkrik bisa 

menggantikan daging sapi. Karena sifat gel jangkrik cenderung lebih empuk, lembek 

dan berair apabila dibandingkan dengan gel daging sapi, maka diperlukan penambahan 

karagenan dan garam, serta pengubahan pH untuk mengubahnya agar menjadi lebih 

padat, kuat, dan elastis (Ismanto dan Deny, 2016; Ndiritu, 2017; Kim, et.al., 2017). 

 

Hal ini dilakukan karena karagenan memiliki kemampuan untuk meningkatkan 

kekuatan dan elastisitas pada gel jangkrik (Angka dan Suhartono (2000), dalam Ulfah, 

(2009)), ditambah dengan keberadaan garam (CaCl2) yang memiliki ion Ca
+
, sehingga 

dapat ikut membantu terjadinya interaksi antar rantai polimer pada karagenan jenis iota 

dan membuat gel jangkrik menjadi lebih padat, kuat dan elastis (Guiseley et.al. (1980), 

dalam Ulfah, (2009)). Lalu pengubahan pH juga dilakukan untuk mengubah titik 

isoelektrik pada protein jangkrik sehingga nantinya kelarutan protein pada adonan gel 

jangkrik akan mengalami penurunan dan akan mengalami pengendapan, sehingga gel 

yang terbentuk akan menjadi lebih padat lagi (Lindriati, et.al., 2014). Kemudian ketika 

tekstur pada gel jangkrik mengalami pemadatan dan semakin keras, maka kekuatan tarik 

menarik pada serabut protein akan meningkat, lalu kekuatan gel untuk mengikat air 

(water holding capacity) akan menurun (Amertaningtyas, 2012). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka  

1.2.1. Daging Sapi 

Daging merupakan bagian tubuh hewan yang terbentuk dari satu atau lebih otot yang 

kemudian membentuk kumpulan atau serabut otot, lalu serabut tersebut menjadi unit 

dasar pembentuk daging yang biasanya banyak dikonsumsi oleh manusia (Soputan, 

2004). Daging di Indonesia, biasanya banyak diperoleh dari hewan – hewan ternak yang 

dikembang biakkan dalam peternakan dengan beberapa macam golongan hewan ternak 

seperti unggas maupun mamalia. Hewan ternak dengan golongan unggas biasanya 

banyak sekali dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia seperti ayam dan itik, sedangkan 

pada hewan ternak jenis mamalia seperti sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, 

kambing, domba dan babi, juga dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia namun dengan 

jumlah yang sedikit. Namun pada tahun 2013 – 2017, nilai populasi hewan ternak jenis 

mamalia mulai banyak mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa hewan 
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tersebut juga mulai banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Nilai konsumsi 

paling tinggi yang dihasilkan masyarakat Indonesia adalah pada daging sapi potong, hal 

ini nampak dari produksi sapi potong yang secara terus – menerus meningkat seperti 

yang terdapat pada Gambar 1 (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementrian Pertanian Republik Indonesia, 2017). 

 

 

Gambar 1. Populasi Hewan Ternak Mamalia (000 ekor) 

 

Masyarakat semakin menyukai dan banyak mengkonsumsi daging sapi seperti yang 

dapat dilihat pada gambar karena memiliki asam amino esensial yang lengkap dan juga 

seimbang bagi tubuh manusia, selain itu juga mengandung sejumlah jenis mineral dan 

vitamin (Mendrofa, et.al., 2016). Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang 

semakin peduli terhadap kebutuhan gizinya masing – masing. Nilai nutrisi pada daging 

sapi dan sejumlah daging hewan lainnya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Protein, Air dan Lemak pada Daging Hewan Ternak Mamalia 

Jenis Daging 
Komposisi 

Protein (g) Air (g) Lemak (g) 

Domba 17,1 66,3 14,8 

Sapi 18,8 66,0 14,0 

Kambing 16,6 70,3 9,2 

Babi 11,9 42,0 45,0 

(Departemen Kesehatan RI (1995) dalam Dalilah, (2006)) 
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Dalam tabel tersebut dapat dibandingkan bahwa daging sapi memiliki kandungan 

protein tertinggi apabila dibandingkan dengan daging domba, kambing, atau bahkan 

babi. Kandungan lemak yang rendah pula dibandingkan dengan babi dan domba 

membuat daging sapi banyak dikonsumsi terlebih pada orang yang sedang menjalani 

diet. Kemudian di dalam protein daging sapi tersebut, terdapat asam amino yang 

menyusunnya baik itu asam amino esensial maupun non esensial, akan tetapi yang 

banyak menjadi fokus pada pengkonsumsian daging sapi ini adalah asam amino 

esensial. Hal tersebut terjadi karena sifat asam amino esensial yang tidak dapat 

diproduksi oleh tubuh manusia, sedangkan asam amino non-esensial merupakan jenis 

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

Sehingga kandungan asam amino esensial yang cukup lengkap dalam daging sapi 

membuatnya banyak diinginkan oleh manusia, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Asam Amino Esensial pada Daging Sapi 

Asam Amino Esensial Komposisi (g/100g berat kering) 

Histidin 2 

Isoleusin 1,6 

Leusin 4,2 

Lisin 4,5 

Metionin 1,6 

Metionin + Sistin 2,19 

Fenilalanin 2,4 

Fenilalanin + Tirosin 4,6 

Treonin 2,5 

Triptofan 0,25 

Valin 2 

(Lina, 2018) 

 

Tabel 3. Kebutuhan Asam Amino Esensial Minimal pada Orang Dewasa 

Asam Amino Esensial 
Kebutuhan Minuman (g/hari) 

Laki - Laki Wanita 

Isoleusin 0,7 0,45 

Leusin 1,1 0,62 

Lisin 0,8 0,5 

Fenilalanin 1,1 0,22 

Metionin 1,1 0,29 

Treonin 0,5 0,31 

Triptofan 0,25 0,61 

Valin 0,8 0,65 
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(Burton (1965) dalam Nuraini, (1991)) 

 

Lalu apabila kandungan asam amino esensial pada daging sapi yang terdapat dalam 

Tabel 2 dibandingkan dengan Tabel 3, dapat diketahui bahwa asam amino esensial 

dalam daging sapi memiliki kualitas cukup tinggi. Karena bagi wanita seperti yang 

dapat dilihat dalam tabel, seluruh asam amino esensial yang dibutuhkan cenderung 

dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi 100 gram daging sapi, yang belum dapat 

terpenuhi hanya pada valin dan triptofan, sedangkan kebutuhan leusin, lisin dan treonin 

pada laki – laki dapat terpenuhi dengan mengkonsumsi 100 gram daging sapi. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi 200 gram daging sapi, kebutuhan 

asam amino esensial hampir secara keseluruhan bagi tubuh manusia dapat terpenuhi. 

Namun, walaupun daging sapi memiliki kandungan asam amino esensial yang mampu 

memenuhi kebutuhan manusia, hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa dengan 

mengkonsumsi daging sapi setiap hari akan berdampak baik bagi manusia. Karena 

dengan meningkatnya keinginan manusia di Indonesia untuk mengkonsumsi daging 

sapi, maka akan membuat jumlah sapi potong di Indonesia akan meningkat dan 

kemudian akan meningkatkan nilai polusi yang terdapat di Indonesia bahkan dunia 

(Nurhayati dan Widiawati, 2017). 

 

Hal tersebut dikarenakan hewan ternak mamalia jenis sapi potong juga mampu 

menghasilkan nilai polusi yang cukup tinggi bagi dunia dengan golongan emisi gas 

rumah kaca (GRK). Seperti dalam rumah pemotongan hewan yang juga merupakan 

salah satu tempat mengembangbiakkan sapi, ikut banyak berkontribusi 

menyumbangkan gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO2), metana (CH4) dan 

dinitro-oksida (N2O) (Sejian et. al. (2012) dalam Chandramanik, et. al., (2016)). Bahkan 

dalam peternakan hewan, biasanya ikut menyumbangkan gas rumah kaca hingga 18% 

secara keseluruhan dan cenderung lebih besar apabila dibandingkan dengan gas 

karbondioksida yang dihasilkan oleh alat transportasi yang hanya menyumbangkan 

polusi sebesar 13,5% dalam total polusi yang dihasilkan dunia (Herawati (2012) dalam 

Chandramanik, et. al., (2016)). Pada sapi potong, biasanya menghasilkan gas metana 

(CH4) sebesar 47 kg/ekor/tahun dan gas dinitro-oksida (N2O) sebesar 0.34 kg/ekor/hari, 

sedangkan pada sapi perah menghasilkan gas metana (CH4) sebesar 61 kg/ekor/tahun 
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dan gas dinitro-oksida (N2O) sebesar 0.47 kg/ekor/hari (IPCC (2006), dalam Nurhayati 

dan Widiawati, (2017)). Hal tersebut menunjukkan juga bahwa pengkonsumsian daging 

sapi patut dikurangi dan digantikan dengan pengkonsumsian pangan lain dengan 

kandungan protein dan asam amino esensial yang tinggi seperti serangga, agar polusi 

dapat secara perlahan turut dikurangi. 

 

1.2.2. Jangkrik Rumah (Acheta domesticus) 

Acheta domesticus atau yang lebih dikenal dengan nama jangkrik rumah atau house 

crickets merupakan salah satu jenis jangkrik umum seperti pada Gambar 2, yang banyak 

digunakan dalam penelitian di laboratorium dan juga bahan makanan bagi hewan 

peliharaan (Walker and Masaki (1989), Clifford and Woodring (1990), dalam 

McCluney and Rishabh, (2007)). Namun seiring berjalannya waktu, serangga ini tidak 

hanya dikonsumsi hewan saja, tapi juga sudah banyak dikonsumsi oleh manusia di 

wilayah Africa, Asia, dan Latin America karena kandungan nutrisi dan gizinya yang 

baik untuk manusia, meliputi protein, lemak, vitamin dan mineral. Selain itu, 

pengkonsumsian serangga ini dilakukan untuk mengurangi pengkonsumsian daging 

hewan yang diduga dapat mengalami penurunan jumlah pada masa depan nantinya (Van 

Huis, et.al. (2013), dalam Kim, et.al., (2017)). 

 

 

Gambar 2. Jangkrik Rumah (Acheta domesticus) Berumur 30 Hari 
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Tabel 4. Macam Mineral yang Terkandung dalam Jangkrik Segar 

Mineral yang Terkandung dalam Jangkrik (Acheta domesticus) Segar 

Fosfor Belerang 

Kalium Seng 

Kalsium Mangan 

Magnesium Tembaga 

Aluminium Sodium 

Zat Besi  

(Nakagaki, et.al., 1986) 

 

Setiap 100 gram jangkrik rumah segar pada wilayah Amerika biasanya dapat diperoleh 

66,56% protein, 22,08% lemak, 22,08% serat dan 455,19 kcal energi (Blasquez (2014), 

dalam Ndiritu, (2017)) disertai dengan berbagai macam mineral seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 4. Kemudian apabila dibandingkan dengan protein daging hewani 

yang lainnya, jangkrik rumah yang masih segar sebenarnya punya kandungan protein 

yang sangat tinggi dan bahkan 3 kali lipat lebih banyak dari daging hewan lainnya 

seperti sapi, ayam, babi, maupun ikan salmon seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5. 

Kandungan asam amino esensial yang dimiliki jangkrik segar juga sangatlah tinggi 

seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6, hal ini sangatlah bagus bagi manusia karena 

dengan mengkonsumsi asam amino esensial yang dimiliki jangkrik, maka kebutuhan 

manusia akan asam amino esensial baik itu bagi laki – laki maupun perempuan seperti 

pada Tabel 3 dapat terpenuhi secara keseluruhan dengan baik. Semua hal tersebut 

adalah hal penting yang membuat serangga ini sudah banyak dikembang-biakkan oleh 

manusia selain karena produknya yang berkualitas, higienis, dan keefektivitas-an 

biayanya yang baik ketika berkembang biak (Hanboonsong, et.al. (2013), dalam Kim, 

et.al., 2017)), selain itu juga karena dampak negatifnya seperti polusi yang diberikan 

bagi lingkungan termasuk kecil apabila dibandingkan dengan polusi yang diberikan oleh 

sektor peternakan (Van Huis, et.al. (2013), dalam Ndiritu, (2017)). 
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Tabel 5. Tabel Perbandingan Protein Pasca Pengolahan pada Hewan 

Sumber Protein Wujud Bahan Protein (% berat kering) 

Jangkrik Rumah Mentah/Segar 66,6 

Sapi Daging Mentah 17,37 

Ayam Daging Mentah 17,44 

Babi Daging Mentah 15,41 

Salmon Mentah/Segar 19,84 

(Lina, 2018) 

 

Tabel 6. Kandungan Asam Amino Esensial pada Jangkrik Rumah (Acheta domesticus) 

Asam Amino Esensial Komposisi (g/100g berat kering) 

Histidin 2,34 

Isoleusin 3,64 

Leusin 6,67 

Lisin 5,11 

Metionin 1,46 

Metionin + Sistin 2,49 

Fenilalanin 3,02 

Fenilalanin + Tirosin 8,75 

Treonin 3,11 

Triptofan 0,63 

Valin 4,84 

(Lina, 2018) 

 

Siklus hidupnya yang singkat dan cepat juga membuatnya mudah untuk berkembang 

biak dan dikelola seperti yang ada pada Gambar 3. Setelah induk jangkrik rumah ini 

bertelur, 13 hari kemudian, telur yang terjaga pada lingkungan yang lembab akan 

menetas. Lalu jangkrik akan memasuki masa yang disebut nymph atau nimfa dan 

dibutuhkan sekitar ±45 hari bagi nimfa jangkrik jenis Acheta domesticus ini untuk 

mencapai titik dewasa, lalu memasuki masa perkawinan setelah 24 – 72 jam memasuki 

masa dewasa. Kemudian dalam rentang waktu 24 – 48 jam setelah perkawinan, sang 

induk akan bertelur pada tempat tertentu (Murtaugh and Denlinger (1985), dalam Lina, 

(2018)) dan akan hidup dalam titik dewasa tersebut selama 70 hari dan mengalami 

kematian setelahnya (Clifford and Woodring (1990), dalam McCluney and Rishabh, 

(2007)). Menurut Anankware et.al., 2016, jangkrik rumah ini tergolong sebagai 

serangga yang aktif dan banyak berkembang biak pada bulan April hingga Desember. 

Lalu diklasifikasikan ke dalam order Orthoptera, family Gryllidae, genus Acheta, dan 
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spesies A.domesticus, biasanya banyak dikonsumsi ketika hendak memasuki titik 

dewasanya. 

 

 

Gambar 3. Siklus Hidup Jangkrik Rumah (Lina, 2018) 

 

1.2.3. Proses Pembentukan Gel dari Protein 

Proses pembentukan gel, merupakan proses gelasi ataupun penggumpalan pada protein 

yang membentuk jaringan cross-linked tiga dimensi dari interaksi yang terjadi baik itu 

antara protein dengan protein maupun protein dengan air, dimana keberadaan air 

tersebut berfungsi untuk mencegah hancurnya matriks tiga dimensi yang ada dan 

mengubahnya menjadi massa yang kompak (Zayas (1997) dalam Subekti, (2012)). 

Proses gelasi akan terjadi melalui 3 tahapan (Hudson (1992) dalam Subekti, (2012)), 

yang pertama adalah proses denaturasi protein, dimana protein yang memiliki wujud 

normal dan terlipat diubah menjadi tidak terlipat, pada tahap pertama tersebut terjadi 

pula interaksi hidrofobik yang akan melepaskan energi bebas dalam protein untuk 

menstabilkan protein tersebut selama 3 – 10 menit  pada pemanasan awal bahan yang 

digunakan. Kemudian tahapan yang kedua, terjadi proses oksidasi sulfihidril, dimana 

adonan bahan yang digunakan akan mulai mengeras secara perlahan, karena terjadi 

proses oksidasi dari dua residu sistein, pada tahap ini biasanya akan terjadi lebih intensif 

ketika pemanasan dilakukan dengan suhu di atas 80°C. Lalu yang terakhir, yaitu tahap 

peningkatan pada elastisitas gel pada saat mulai dilakukannya tahap pendinginan pada 

adonan bahan yang digunakan, hal ini dapat terjadi akibat kembalinya ikatan hidrogen 

antar protein yang ada dan semakin kuat sehingga gel menjadi lebih keras, selain itu 

juga terjadi interaksi ion dan hidrofobik, gaya Van der Walls dan juga ikatan kovalen 

disulfida yang membantu pembentukan gel tersebut. Dengan semakin tingginya jumlah 
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cross-linked tiga dimensi yang ada, maka tingkat kekerasan gel juga akan meningkat 

(Zayas (1997) dalam Subekti, (2012)). 

 

1.2.4. Karagenan 

Karagenan merupakan kelompok polisakarida yang biasanya didapatkan dengan proses 

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

ini merupakan galaktan yang tersulfatasi secara linear hidrofilik dan biasanya 

diklasifikasi menurut keberadaan 3,6-anhydro galactose dan posisi gugus sulfat (Campo 

et.al. (2009), dalam Distantina, et.al., (2010)). Di dalam industri pangan, karagenan 

tersebut banyak digunakan sebagai bahan pensuspensi, stabilizer, pencegah sineresis, 

emulsifier, pembentuk gel, pengental (thickener) dan bodying agent (Anggadiredja et.al. 

(2006), dalam Romenda et.al., (2013)).  Terdapat 3 jenis karagenan yang bersifat 

komersial yaitu Iota, Kappa dan juga Lambda, namun sebenarnya secara ilmiah, 

karagenan merupakan kompleks campuran 5 macam polimer yaitu Kappa, Lamda, Iota, 

Mu dan Nu (Fennema and Rol (1985), dalam Ulfah, (2009)) yang struktur kimianya 

dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4. Struktur Kimia 3 Jenis Karagenan (Imeson (2000), dalam Ulfah (2009)) 

 

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 
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dengan cara menghilangkan atom C6 yang ada pada ikatan 1,4 galaktosa-6-sulfat 

(Glicksman (1983), dalam Ulfah, (2009)). Dengan keberadaan gugus 6-sulfat, 

sebenarnya akan mampu menurunkan daya gelasi yang ada pada karagenan, akan tetapi 

dengan penambahan alkali pada karagenan tersebut akan membuat gugusan 6-sulfat 

tersebut mengalami transeleminasi lalu akan membentuk 3,6-anhidro-D-galaktosa. 

Kemudian dari pembentukan molekul tersebut akan membuat derajat keseragaman 

molekul mengalami peningkatan dan daya gelasinya juga akan meningkat (Winarno 

(1996), dalam Romenda et.al., (2013)), kappa karagenan yang baik biasanya diindikasi 

akan mengandung 35% molekul 3,6-anhidro-D-galaktosa (Glicksman (1983), dalam 

Ulfah, (2009)). 

 

Karagenan yang kedua yaitu iota karagenan, merupakan jenis karagenan yang memiliki 

kandungan sulfat di antara kappa dan lamda 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 ν-karagenan (nu-karagenan) kemudian terbentuk 3,6-

anhidro-D-galaktosa yang selanjutnya menjadi iota karagenan (Glicksman (1983), 

dalam Ulfah, (2009)). Gugus 2-sulfat yang terdapat pada unit 3,6-anhidro-D-galaktosa 

tersebut yang membedakan antara iota dan juga kappa karagenan, dimana hal ini akan 

mempengaruhi sensitivitas masing – masing karagenan terhadap ion kalium. Ketika ada 

peningkatan gugus 2-sulfat hingga 25-50% akan menyebabkan penurunan sensitivitas 

karagenan terhadap ion kalium, namun ketika kandungan ini meningkat hingga 80%, 

maka akan membuat karagenan menjadi lebih sensitive terhadap ion kalsium. Hal inilah 

yang menyebabkan iota karagenan nantinya akan membentuk gel yang lebih kuat ketika 

diberi campuran ion kalsium (Glicksman (1983), dalam Ulfah, (2009)). 

 

Terakhir, karagenan yang ketiga yaitu lamda karagenan merupakan karagenan yang 

tersusun dari ikatan 1,3-D-galaktosa-2-sulfat dan 1,4-D-galaktosa-2,6-disulfat. Lamda 

karagenan berbeda  dari kappa dan iota karagenan karena mengandung residu disulfat 

yaitu α(1,4) D-galaktosa. Berbeda halnya dari kappa atau iota karagenan yang selalu 

mengandung gugus 4-fosfat ester. Ketika lamda karagenan terekstrasksi oleh alkali kuat, 

maka akan menjadi θ-karagenan (theta karagenan) dengan melepaskan unsur 6-sulfat 
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dari ikatan 1,4-D-galaktosa-2,6-disulfat agar membentuk 3,6-anhidro-D-galaktosa 

(Glicksman (1983), dalam Ulfah, (2009)). Semua komponen utama penyusun karagenan 

yang sudah dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Tabel Komponen Penyusun Utama 5 Jenis Karagenan 

Jenis Karagenan Komponen Penyusun Utama 

Kappa-karagenan D-galaktosa-4-sulfat & 3,6-anhidro-D-galaktosa 

Iota-karagenan D-galaktosa-4-sulfat & 3,6-anhidro-D-galaktosa-2-sulfat 

Lamda-karagenan D-galaktosa-2-sulfat & D-galaktosa-2,6-disulfat 

µ-karagenan D-galaktosa-4-sulfat & D-galaktosa-6-sulfat 

ν-karagenan D-galaktosa-4-sulfat & D-galaktosa-2,6-disulfat 

(Glicksman (1979), dalam Diharmi, (2016)) 

 

Karagenan memiliki sejumlah sifat seperti kelarutan, viskositas, pembentukan 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 (2006), dalam 

Ulfah, (2009)). Dari segi kelarutan, karagenan akan paling mudah larut di dalam air 

karena air memang menjadi pelarut utama dari karagenan. Kelarutan karagenan di 

dalam 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), dalam Ulfah, (2009)). Lalu dari segi viskositas atau 

daya aliran molekul dalam sistem larutan, viskositas larutan karagenan akan meningkat 

ketika konsentrasi karagenan meningkat, akan tetapi viskositas larutan akan menurun 

ketika berada dalam suhu tinggi (Towle (1973), dalam Ulfah, (2009)). Ketika dilakukan 

pendinginan, iota dan kappa karagenan akan meningkatkan viskositas larutan, terlebih 

jika mendekati suhu pembentukan gel dan adanya ion K
+
 dan Ca

2+
 karena akan mulai 

terjadi interaksi antar rantai polimer yang menyebabkan peningkatan viskositas 

(Guiseley et al. (1980), dalam Ulfah, (2009)). 

 

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 
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struktur yang padat dengan sifat kaku dan elastis (Fardiaz (1989), dalam Ulfah, (2009)). 

Kappa dan iota karagenan mampu membentuk gel pada saat larutan karagenan yang 

panas melalui proses pendinginan akibat adanya gugus 3,6-anhidro-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

+
, dimana kappa karagenan akan cenderung membentuk gel yang 

keras, sedangkan iota karagenan akan membentuk gel yang kuat dan elastis, selain itu 

juga stabil apabila terdapat ion Ca
2+

. Namun apabila ada ion Na
+
, maka pembentukan 

gel akan terhambat, terlebih pada karagenan jenis kappa dan lamda (Angka dan 

Suhartono (2000) dalam Ulfah, (2009)). Lalu yang terakhir dari segi stabilitas, 

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

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

dalam Ulfah, (2009)). 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), dalam 

Ulfah, (2009)). Secara perlahan selama proses penyimpanan, biasanya karagenan akan 

mengalami proses depolimerisasi yang akan mempengaruhi kekuatan gel dan reaktivitas 

karagenan terhadap protein, akan tetapi jenis karagenan kappa dan iota yang cenderung 

kuat dan stabil membuatnya mengalami depolimerisasi dengan tingkat sangat rendah 

(Winarno (1996), dalam Romenda et.al., (2013)) sehingga pada penelitian ini digunakan 

karagenan jenis iota yang punya stabilitas tinggi dan tidak mudah berubah ketika 

disimpan. 

 

1.2.5. Garam Kalsium Klorida (CaCl2) 

Garam merupakan senyawa padat yang banyak diketahui oleh manusia dengan 

warnanya yang putih dan berbentuk kristal, diikuti dengan rasanya yang asin. Garam 

banyak digunakan dengan senyawa yang terkandung di dalamnya yaitu Natrium Klorida 

(NaCl) dengan persentase 85%, lalu sisanya adalah susunan garam lainnya seperti 

Magnesium Klorida (MgCl2), Magnesium Sulfat (MgSO4), Kalium Klorida (KCl) dan 

Kalsium Klorida (CaCl2). Garam tersebut banyak didapatkan dari alam seperti pada air 
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laut, air danau asin, deposit dalam tanah, tambang garam maupun sumber air dalam 

tanah (Sumada et. al., 2016). Akan tetapi pada penelitian ini akan digunakan garam 

dengan jenis Kalsium Klorida (CaCl2), senyawa ini tersusun dari atom Kalsium (Ca
2+

) 

yang memiliki nomor atom 20 dan Klorida (Cl
-
) yang memiliki nomor atom 17, 

keduanya kemudian tergabung menjadi senyawa dengan ikatan molekul CaCl2.  

 

Kalsium Klorida digunakan karena merupakan Bahan Tambahan Pangan yang memiliki 

toksisitas yang rendah bagi manusia. Senyawa ini telah mendapatkan izin dari Badan 

Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 untuk 

dikonsumsi oleh manusia maksimal sebesar 15 g/kg pengkonsumsian hewan sebagai 

bahan pengeras. Dengan sifatnya yang mudah dilarutkan di dalam air, CaCl2 dapat 

dengan mudah dicampurkan dengan bahan makanan seperti sayur maupun buah dan 

kemudian dapat memperkeras tekstur makanan yang ada. Hal ini membuat kalsium 

klorida biasa digunakan juga sebagai agen firming yang banyak digunakan dalam 

membuat sayur kalengan, acar, dan bahkan juga french fries labu kuning. Selain itu, ion 

Kalsium yang dimiliki dapat membantu mengikat jaringan dan membantu 

mengokohkan jaringan sel makanan tersebut sehingga nilai Hardness pada makanan 

dapat ikut meningkat (Kartikawati, et.al., 2017). Akan tetapi banyak garam kalsium 

klorida yang digunakan tersebut juga patut dikontrol karena konsetrasi yang digunakan 

juga tidak boleh terlalu tinggi karena akan berlaku proses yang sebaliknya, yaitu tingkat 

kekerasan pada makanan akan menurun. 

 

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

Asam cuka atau yang lebih dikenal dengan nama asam asetat merupakan senyawa kimia 

organik yang dikenal sebagai pemberi rasa dan aroma pada makanan. Asam cuka 

sebenarnya memiliki rumus empiris C2H4O2, namun lebih sering ditulis dengan rumus 

CH3COOH. Asam cuka murni merupakan cairan higroskopis tak berwarna yang 

memiliki titik beku 16,7°C. Asam cuka ini bisa didapatkan melalui hasil olahan 

fermentasi glukosa secara anaerob dengan menggunakan khamir Saccharomyces 

cereviceae yang menghasilkan etanol, lalu etanol tersebut kembali difermentasi secara 

aerob dengan menggunakan bakteri Acetobacter aceti yang di akhir proses akan 

menghasilkan asam cuka (Buckle et.al. (2010), dalam Surtiyani, (2015)).  
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Sedangkan natrium bikarbonat merupakan senyawa kimia yang memiliki rumus 

NaHCO3, yang biasa disebut dengan baking powder atau powder kue, natrium hidrogen 

karbonat, dan lainnya. Senyawa kristal ini sering terdapat dalam bentuk serbuk yang 

punya sifat larut di dalam air. Biasanya digunakan dalam roti atau kue karena juga 

punya sifat dapat bereaksi dengan bahan lain dalam roti tersebut untuk membentuk gas 

karbondioksida sehingga membuat roti tersebut mengembang. Namun di sisi lain, 

natrium bikarbonat ini juga biasa digunakan sebagai obat penetral asam bagi penderita 

asidosis tubulus renalis (ATR) atau rhenal tubular acidosis (RTA) karena sifatnya yang 

alkaloid (basa). Kemudian juga digunakan sebagai obat penurun kadar asam urat 

maupun obat penurun asam lambung atau sebagai obat antasid (Afriansyah et.al., 2016).  

 

Penggunaan asam asetat maupun natrium bikarbonat di dalam penelitian kali ini 

berfungsi sebagai pengatur pH pada adonan jangkrik Acheta domesticus, garam dan 

karagenan, sehingga dapat membentuk gel yang baik dan mampu menyerupai gel 

daging sapi. Asam asetat sebagai zat asam akan digunakan sebagai penurun pH, 

sedangkan natrium bikarbonat akan berguna untuk menaikkan nilai pH. Pada penelitian 

kali ini akan diambil pH dengan nilai kelarutan protein terendah berdasarkan titik 

isoelektrik yang mencapai nilai 0 pada jangrik rumah (Acheta domesticus), sehingga 

dengan rendahnya nilai kelarutan protein pada jangkrik tersebut, akan terjadi 

pengendapan oleh protein jangkrik (Lindriati et.al., 2014) yang akan membantu 

pembentukan gel. 

 

1.2.7. Water Holding Capacity (WHC) 

Kemampuan Daya Ikat Air (DIA) atau yang lebih banyak disebut water holding 

capacity (WHC), merupakan kemampuan yang biasanya dimiliki daging untuk 

mengikat molekul air. Biasanya terjadi ketika air datang dan ada pengaruh dari luar 

daging seperti pemotongan, pemanasan, pendinginan, maupun tekanan yang membuat 

air terikat di dalamnya. Biasanya nilai WHC dapat berubah ketika susunan jarak antara 

miosin dan serabut – serabut pada protein myofibril mengalami perubahan. Hal ini 

terjadi ketika kekuatan tarik – menarik antara molekul yang mengalami penurunan, lalu 

mengalami kenaikan pada kekuatan muatan yang disebut netto negative pada muatan 
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protein atau bisa juga dikarenakan ikatan hidrogen pada jaringan protein yang 

membesar, kemudian proses pembengkakan akan mengalami peningkatan dan akan 

semakin banyak air yang terserap ke dalam protein sehingga nilai WHC akan 

meningkat. Lalu ketika kekuatan tarik – menarik antara molekul ini mengalami 

penurunan secara terus menerus, maka jaringan protein akan mengalami proses 

kerusakan, sehingga kekuatan tarik – menarik antara molekul yang berdekatan akan 

kembali meningkat dan air akan dilepaskan kembali sehingga nilai WHC akan 

mengalami penurunan (Amertaningtyas, 2012). 

 

1.2.8. Tekstur 

Tekstur merupakan salah satu karakteristik fisik pada makanan yang biasanya menjadi 

faktor utama dalam menentukan kualitas suatu produk pangan. Tekstur pada suatu 

makanan dapat berubah – ubah terlebih setelah menjalani sejumlah proses pengolahan 

dan membuatnya berubah dari wujud asli bahan yang dimiliki. Tekstur biasanya dapat 

ditentukan oleh mata dengan cara melihat permukaan benda yang ada ataupun dirasakan 

oleh kulit manusia. Dalam industri pangan, biasanya penentuan tekstur tersebut bisa 

dilakukan dengan uji sensori atau dengan analisis organoleptik atau penginderaan yang 

menggunakan manusia sebagai tester dan juga dengan uji Texture Profile Analyzer 

(TPA) dengan menggunakan alat yang disebut Texture Analyzer. Biasanya pengujian 

dengan alat Texture Analyzer dilakukan untuk mengetahui tekstur secara detail, yaitu 

dengan memberikan nilai angka pada tekstur makanan yang ada, sedangkan pengujian 

sensori yang menggunakan manusia sebagai tester dilakukan untuk mengetahui secara 

langsung apakah manusia yang akan mengkonsumsi makanan yang ada tersebut 

menyukainya atau cenderung tidak menyukainya (Engelen, 2018).  

 

Pada penelitian kali ini, terdapat 3 macam jenis tekstur yang akan diamati meliputi 

hardness, cohesiveness dan springiness, dengan menggunakan texture analyzer (Lloyd 

Instruments) yang akan memberikan tekanan pada makanan yang ada dengan 

menggunakan rounded end probe (TA-8, dengan diameter bola 6,35 mm) yang 

kemudian akan memberikan respon pada alat tersebut dan diterima sebagai berbagai 

macam jenis nilai tekstur yang ada. Terdapat hardness atau kekerasan yang merupakan 

puncak maksimum gaya pada tekanan pertama alat yang diberikan dengan satuan kg, g, 
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N ataupun gf. Kemudian juga terdapat cohesiveness yang didefinisikan sebagai rasio 

area tekanan selama kompresi kedua sampai yang pertama, atau kemampuan saling 

mengikat antar molekul yang ada dan biasanya tidak memiliki satuan gaya. Lalu yang 

ketiga yaitu springiness yang merupakan elastisitas, biasanya diartikan sebagai waktu 

pemulihan permukaan bahan antara akhir gigitan atau dorongan pertama dan awal 

gigitan kedua (Indiarto, et.al., 2012). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kombinasi konsentrasi 

karagenan (iota), pH, dan konsentrasi garam (CaCl2) yang optimal untuk menghasilkan 

adonan gel protein jangkrik (Acheta domesticus) yang memiliki tekstur dan water 

holding capacity menyerupai gel protein daging sapi. 

 


