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3. HASIL PENELITIAN 

 

3.1. Proses Pendahuluan 

3.1.1. Nilai Standar Tekstur dan Water Holding Capacity pada Gel Daging Sapi 

Hasil dari pengujian dan pengamatan nilai standar tekstur dan water holding capacity 

sebagai variabel respon yang dimiliki gel daging sapi dapat dilihat pada Tabel 9. Dari 

tabel tersebut dapat dilihat hasil pengamatan pada tekstur dan water holding capacity 

sebagai variabel respon yang dimiliki oleh gel daging sapi dari hasil pengukusan adonan 

kontrol gel daging sapi pada loyang yang berbeda (D1 – D5). Dari hasil penelitian 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang didapatkan pada hardness, cohesiveness, 

springiness dan water holding capacity memiliki nilai yang  berbeda – beda walaupun 

dengan perlakuan dan bahan yang sama. 

 

Tabel 9. Nilai Tekstur dan Water Holding Capacity yang dimiliki Gel Daging Sapi 

Daging 

 Tekstur  

WHC (%) 
Hardness (gf) Cohesiveness 

Springiness 

(mm) 

D1 978,804 0,178 6,233 36,000 

D2 985,987 0,187 4,699 45,667 

D3 1055,607 0,135 3,966 45,667 

D4 1084,974 0,171 4,573 40,333 

D5 1169,347 0,169 4,484 44,000 

Rata - rata 1054,944 ± 78,330 0,168 ± 0,020 4,791 ± 0,853 42,333 ± 4,157 
 

Keterangan: 

D1 = Adonan gel protein daging sapi dari loyang pertama 

D2 = Adonan gel protein daging sapi dari loyang kedua 

D3 = Adonan gel protein daging sapi dari loyang ketiga 

D4 = Adonan gel protein daging sapi dari loyang keempat 

D5 = Adonan gel protein daging sapi dari loyang kelima 

 

Dari semua data yang ada, maka diambil nilai rata – rata pada masing – masing variabel 

respon yang ada untuk dijadikan nilai variabel pembanding bagi penelitian utama yang 

akan dilakukan pada gel protein jangkrik (Acheta domesticus). Nilai rata – rata ini 

nantinya akan dijadikan standar utama dari value di dalam aplikasi JMP yang ada untuk 

memperoleh nilai desirability tertinggi yang ingin didapatkan pada gel jangkrik 

sehingga menyerupai gel daging sapi. Nantinya, nilai kombinasi variabel respon yang 

telah didapatkan pada tabel, dengan nilai hardness sebesar 1054,944 ± 78,330 gf; 
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cohesiveness sebesar 0,168 ± 0,020; springiness sebesar 4,791 ± 0,853 mm dan water 

holding capacity (WHC) sebesar 42,333 ± 4,157 %, juga akan dijadikan standar untuk 

memperoleh variabel independen terbaik pada uji pendahuluan yang akan dilakukan 

selanjutnya.  

 

3.1.2. Penentuan Nilai Range Optimal pada Variabel Independen Gel Jangkrik 

Hasil dari nilai range optimal pada penggunaan iota karagenan sebagai variabel 

independen dalam pembuatan gel jangkrik dapat dilihat pada Tabel 10. Pada tabel 

tersebut dapat dilihat nilai tekstur yang diperoleh dari gel jangkrik (Acheta domesticus) 

yang dicampurkan iota karagenan dengan konsentrasi 0 (kontrol), 1, 2, 3, 4, 5 dan 6%  

tanpa penambahan garam ataupun pengubahan pH (Ismanto dan Deny, 2016). Nilai 

tekstur meliputi hardness, cohesiveness dan springiness yang diperoleh dalam tabel 

tersebut didapatkan dari 3 kali pengulangan pada masing – masing perlakuan. 

 

Tabel 10. Nilai Optimal pada Penggunaan Iota Karagenan 

Konsentrasi Karagenan 
Tekstur 

Hardness (gf) Cohesiveness Springiness (mm) 

Kontrol 336,904 ± 31,801 0,126 ± 0,046 3,744 ± 0,256 

1% 351,632 ± 19,265 0,079 ± 0,039 3,061 ± 1,540 

2% 333,721 ± 13,121  0,202 ± 0,204 3,951 ± 1,999 

3% 506,427 ± 16,021 0,095 ± 0,094 3,432 ± 2,032 

4% 573,266 ± 10,095 0,144 ± 0,056 5,376 ± 1,488 

5% 866,972 ± 29,964 0,103 ± 0,043 3,894 ± 0,978 

6% 776,129 ± 62,180 0,062 ± 0,014 3,303 ± 0,457 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan nilai hardness yang signifikan secara terus 

– menerus dari konsentrasi 3% hingga pada konsentrasi 5%, sedangkan nilai 

cohesiveness maupun springiness mengalami peningkatan hanya pada konsentrasi 2% 

dan 4%. Namun apabila diamati lebih lagi, pada penggunaan iota karagenan tersebut 

akan mengalami penurunan baik pada hardness, cohesiveness, ataupun springiness 

hingga konsentrasi 6%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsentrasi 6%, penggunaan 

iota karagenan dalam gel jangkrik sudah tidak optimal. 

 

Kemudian, hasil dari nilai optimal pada penggunaan variabel independen yang kedua 

yaitu garam (CaCl2) dapat dilihat pada Tabel 11. Pada tabel tersebut, dapat dilihat hasil 
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dari nilai optimal pada penggunaan garam (CaCl2) yang diberikan pada gel jangkrik 

tanpa penambahan iota karagenan dan pengubahan pH (Ndiritu, 2017). Penggunaan 

CaCl2 pada penelitian ini adalah pada bagian kontrol dan konsentrasi 1 – 4% yang 

dibagi menjadi 5 pengamatan yaitu 1; 1,75; 2,5; 3,25 dan 4%. 

 

Tabel 11. Nilai Optimal pada Penggunaan Garam (CaCl2) 

Konsentrasi CaCl2 
Tekstur 

Hardness (gf) Cohesiveness Springiness (mm) 

Kontrol 227,985 ± 24,708 0,102 ± 0,013 5,091 ± 0,791 

1% 429,508 ± 79,690 0,025 ± 0,003 2,706 ± 0,834 

1,75% 236,041 ± 16,094 0,032 ± 0,033 3,582 ± 3,214 

2,5% 307,310 ± 21,343 0,021 ± 0,018 3,481 ± 1,940 

3,25% 199,471 ± 21,106 0,019 ± 0,019 1,882 ± 1,017 

4% 196,202 ± 15,211 0,008 ± 0,005 1,125 ± 0,361 

 

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa konsentrasi garam 1% menghasilkan gel 

jangkrik dengan nilai hardness tertinggi bahkan bila dibandingkan dengan bagian 

kontrol ataupun dengan yang lain. Sedangkan, pada konsentrasi 1,75%, akan 

menghasilkan gel dengan nilai cohesiveness dan springiness yang tertinggi apabila 

dibandingkan dengan penggunaan garam berkonsentrasi lainnya. Namun ketika 

memasuki konsentrasi yang terlalu tinggi yaitu 3,25% dan 4%, nilai hardness, 

cohesiveness dan springiness yang dihasilkan akan menurun dan menunjukkan bahwa 

penggunaannya sudah tidak optimal. 

 

Selanjutnya, hasil dari nilai optimal pada penggunaan variabel independen yang ketiga 

yaitu pengubahan pH dapat dilihat pada Tabel 12. Pada tabel tersebut, dapat dilihat hasil 

dari nilai optimal yang dilakukan pada pengubahan pH dalam gel jangkrik tanpa 

penambahan iota karagenan dan garam (Kim, et.al., 2017). Pengubahan pH tersebut 

dilakukan dengan menggunakan asam asetat murni untuk menurunkan pH adonan gel 

jangkrik tersebut dan juga natrium bikarbonat murni untuk menaikkan pH dari adonan 

yang memiliki nilai pH normal sebesar 5,5 – 6. Dalam penelitian ini, terdapat 5 bagian 

dalam pengubahan pH yang dilakukan sesuai tabel di bawah yaitu 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 dan 

7,5 yang diberi pengujian pada nilai hardness, cohesiveness dan springiness pada gel 

tersebut. 
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Tabel 12. Nilai Optimal pada Pengubahan pH 

pH 
Tekstur 

Hardness (gf) Cohesiveness Springiness (mm) 

7,5 69,041 ± 4,650 0,109 ± 0,058 3,128 ± 1,289 

6,5 317,042 ± 25,393 0,064 ± 0,003 2,896 ± 0,390 

5,5 347,687 ± 32,244 0,056 ± 0,019 2,194 ± 0,716 

4,5 138,398 ± 9,097 0,063 ± 0,012 2,574 ± 0,086 

3,5 553,799 ± 58,324 0,175 ± 0,036 4,187 ± 0,341 

 

Nilai hardness, cohesiveness dan springiness yang paling tinggi nampak terjadi pada gel 

jangkrik dengan pH 3,5 sedangkan yang terendah adalah pada pH 7,5, hal ini 

menunjukkan bahwa pada pH 7,5 gel jangkrik memiliki tekstur yang tidak optimal. Lalu 

pada pH 6,5, nilai hardness cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan gel 

yang memiliki pH 5,5 sebagai pH normal pada gel jangkrik rumah yang menunjukkan 

juga bahwa penggunaan pH tersebut sudah tidak optimal. Sehingga dari semua nilai 

optimal yang telah diperoleh pada 3 variabel independen tersebut, telah didapatkan 

range terbaik yang akan digunakan dalam pembuatan gel protein jangkrik (Acheta 

domesticus). Dalam penggunaan iota karagenan akan digunakan konsentrasi 3 – 5%, 

garam (CaCl2) sebesar 1 – 2,5% dan pH sebesar 3,5 – 5,5.  

 

3.2. Nilai Tekstur dan Water Holding Capacity pada Gel Jangkrik 

Hasil dari pengamatan nilai tekstur dan water holding capacity pada 2 batch perlakuan 

gel jangkrik (Acheta domesticus) yang telah dilakukan dan diambil nilai rata – ratanya 

dapat dilihat pada Tabel 13. Pada tabel tersebut dapat diamati nilai hasil dari tekstur 

(meliputi hardness, cohesiveness dan springiness) dan WHC (water holding capacity) 

yang diperoleh dari 16 perlakuan gel jangkrik sesuai dengan Tabel 8. Pada penelitian 

utama ini, dilakukan 2 batch penelitian dengan pengujian tekstur sebanyak 5 kali 

pengulangan dan WHC sebanyak 1 kali pada setiap batch, lalu diambil nilai rata – rata 

dari 2 batch penelitian tersebut. 
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Tabel 13. Nilai Tekstur dan Water Holding Capacity pada Gel Jangkrik. 

Perlakuan 
Tekstur 

WHC (%) 
Hardness (gf) Cohesiveness Springiness (mm) 

1 37,838 ± 7,527 0,111 ± 0,057 3,767 ± 0,223 52,667 ± 1,414 

2 330,750 ± 6,288 0,097 ± 0,015 3,903 ± 0,837 50,333 ± 1,414 

3 221,884 ± 14,787 0,059 ± 0,014 3,024 ± 0,974 47,000 ± 5,185 

4 96,354 ± 13,342 0,059 ± 0,013 3,864 ± 1,736 61,500 ± 2,593 

5 443,937 ± 35,451 0,097 ± 0,014 3,889 ± 0,985 39,333 ± 3,300 

6 214,685 ± 33,530 0,074 ± 0,004 2,751 ± 0,121 56,667 ± 7,542 

7 297,922 ± 76,624 0,075 ± 0,002 3,087 ± 0,286 49,333 ± 12,257 

8 431,861 ± 66,427 0,095 ± 0,020 3,558 ± 0,286 49,667 ± 6,600 

9 49,191 ± 12,148 0,107 ± 0,060 2,848 ± 0,919 48,000 ± 1,886 

10 460,878 ± 29,502 0,067 ± 0,001 2,955 ± 0,310 34,333 ± 1,414 

11 457,770 ± 48,953 0,102 ± 0,024 3,596 ± 0,379 50,667 ± 0,943 

12 108,446 ± 7,409 0,090 ± 0,011 2,930 ± 0,410 58,833 ± 3,064 

13 880,824 ± 74,517 0,132 ± 0,015 4,406 ± 0,230 29,833 ± 3,536 

14 172,875 ± 71,353 0,084 ± 0,013 2,955 ± 0,419 58,667 ± 5,550 

15 221,506 ± 64,473 0,070 ± 0,014 3,101 ± 0,119 52,000 ± 0,471 

16 324,133 ± 42,831 0,076 ± 0,005 3,566 ± 0,242 49,333 ± 0,943 

 

Dari Tabel 13, dapat dilihat nilai rata – rata dari 2 batch pengujian tekstur dan water 

holding capacity pada gel jangkrik (Acheta domesticus) yang diperoleh dari penelitian 

utama 16 perlakuan, dimana secara keseluruhan nilai tesktur yang ada meliputi 

hardness, cohesiveness dan springiness yang mendekati gel daging sapi dimiliki pada 

perlakuan 13. Akan tetapi, tetap pada perlakuan 13 ini memiliki nilai water holding 

capacity yang rendah sehingga perlakuan tersebut tidak dapat dijadikan patokan utama 

sebagai campuran terbaik yang menghasilkan variabel respon paling dekat dengan gel 

daging sapi. Karena pada nilai water holding capacity, perlakuan yang mendekati nilai 

gel daging sapi yaitu sebesar 42,333 ± 4,157 % adalah perlakuan 5 (39,333 ± 3,300 %) 

dan perlakuan 3 (47,000 ± 5,185 %). Sehingga nilai hasil rata – rata uji tekstur dan 

water holding capacity ini akan dijadikan nilai utama yang akan dimasukkan ke dalam 

aplikasi JMP yang ada, dan nantinya secara keseluruhan aplikasi ini akan memberikan 

saran campuran variabel independen terbaik pada gel jangkrik yang akan menghasilkan 

variabel respon terbaik yang paling mendekati gel daging sapi. 
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3.3. Pengaruh Penggunaan Variabel Independen terhadap Nilai Variabel Respon 

pada Gel Jangkrik dalam Grafik Surface Profiler. 

3.3.1. Pengaruh Variabel Independen terhadap Water Holding Capacity (WHC) 

Pengaruh penggunaan iota karagenan, CaCl2 dan pH terhadap nilai water holding 

capacity dapat dilihat pada grafik surface profiler dalam Gambar 6, Gambar 7 dan 

Gambar 8. Pada setiap gambar, akan nampak grafik antara 2 variabel independen yang 

berbeda satu sama lain, bahkan untuk menentukan satu variabel respon yang sama. 

Sehingga untuk menaikkan atau menurunkan nilai water holding capacity diperlukan 

pengamatan yang lebih sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukannya. 

 

 

Gambar 6. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan CaCl2 terhadap Nilai 

Water Holding Capacity 

 

Pada Gambar 6, dapat dilihat gambar grafik 3 dimensi yang dihasilkan ketika 

penggunaan Iota Karagenan dan CaCl2 dilakukan untuk menguji nilai WHC yang 

dihasilkan oleh gel pada protein jangkrik. Pada grafik tersebut dapat dilihat bahwa 

dengan penggunaan Iota Karagenan yang tinggi, yaitu mencapai 5%, diikuti dengan 

CaCl2 yang rendah sebesar 1%, maka akan membuat nilai water holding capacity pada 

gel jangkrik menjadi sangat rendah ditunjukkan dengan bagian grafik berwarna hijau. 

Namun dari grafik tersebut dapat diketahui pula bahwa dengan menurunkan konsentrasi 

iota karagenan menjadi 3% dalam kondisi garam CaCl2 yang tetap rendah (1%), maka 
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akan membuat nilai WHC yang dimiliki gel jangkrik akan semakin naik dan mencapai 

titik tertingginya ditandai dengan bagian grafik berwarna merah. 

 

 

Gambar 7. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan Pengubahan pH 

terhadap Nilai Water Holding Capacity 

 

Kemudian pada Gambar 7, dapat dilihat grafik nilai WHC yang dihasilkan ketika gel 

diberi iota karagenan dan diberi pengubahan pH. Pada grafik nampak bahwa dengan 

konsentrasi iota karagenan yang tinggi yaitu 5% dan juga nilai pH yang tinggi yaitu 5,5 

akan cenderung menghasilkan nilai WHC yang rendah dan tidak optimal. Namun ketika 

nilai pH yang digunakan tersebut diturunkan hingga 3,5, maka nilai WHC akan menjadi 

meningkat dan menjadi lebih optimal. Dari gambar ini, dapat diketahui pula bahwa 

apabila nilai WHC yang optimal hendak didapatkan, maka nilai konsentrasi iota 

karagenan yang digunakan harus tinggi apabila digabungkan dengan nilai pH yang 

rendah. Berbeda dengan yang ditunjukkan pada grafik Gambar 6, yang harus 

meminimalkan nilai konsentrasi iota karagenan untuk memperoleh nilai WHC yang 

optimal karena nilai grafik tersebut menggabungkan antar 2 variabel independen yang 

berbeda yaitu konsentrasi iota karagenan dan konsentrasi CaCl2. 
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Gambar 8. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan CaCl2 dan Pengubahan pH terhadap Nilai 

Water Holding Capacity 

 

Dari Gambar 8, dapat dilihat grafik 3 dimensi nilai WHC pada gel jangkrik dari 

penggabungan nilai pH dan konsentrasi garam (CaCl2). Dari gambar, nampak jelas 

bahwa dengan meningkatnya nilai pH yang digunakan dalam penelitian, akan 

menurunkan nilai WHC yang dimiliki gel jangkrik yang ada, sedangkan sebaliknya 

ketika nilai pH turun, maka nilai WHC akan cenderung lebih optimal. Dari gambar, juga 

nampak bahwa penggunaan garam (CaCl2) dengan konsentrasi 1 – 2,5% menunjukkan 

nilai yang cenderung stabil. Namun apabila dilihat secara langsung dari grafik yang 

dihasilkan aplikasi JMP, maka akan nampak bahwa dengan nilai konsentrasi CaCl2 

sebesar 1%, nilai WHC akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan penggunaan 

konsentrasi CaCl2 yang lebih tinggi. Sehingga, dari gambar akan diketahui bahwa 

dengan nilai pH rendah (3,5) dan nilai konsentrasi garam rendah (1%) akan 

menghasilkan nilai WHC paling optimal dari keseluruhan grafik. Sehingga apabila 

dilihat dari ketiga gambar grafik yang ada, dapat diketahui bahwa dengan nilai 

konsentrasi garam (CaCl2) dan pH yang rendah akan menghasilkan nilai WHC paling 

optimal. Tetapi secara keseluruhan, nilai konsentrasi iota karagenan merupakan variabel 

respon yang memiliki nilai paling tidak stabil karena diperlukan nilai konsentrasi rendah 

untuk menghasilkan nilai WHC yang optimal ketika dicampurkan dengan garam, 
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sedangkan apabila dicampurkan dengan pengubahan nilai pH, maka dibutuhkan 

konsentrasi yang tinggi. 

 

3.3.2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Hardness 

Pengaruh penggunaan Iota Karagenan, CaCl2 dan pH terhadap nilai hardness yang 

dimiliki gel jangkrik dapat dilihat pada grafik surface profiler dalam Gambar 9, Gambar 

10 dan Gambar 11. Pada ketiga gambar tersebut, akan nampak bentuk grafik yang 

berbeda – beda satu dengan yang lain, namun perbedaan tersebut tidak terlalu nampak 

drastis. Diikuti pula dengan warna bagian tertinggi grafik yaitu merah dan bagian 

terendah grafik yaitu hijau yang luasnya cenderung sama. 

 

 

Gambar 9. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan CaCl2 terhadap Nilai 

Hardness 

 

Pada Gambar 9, dapat dilihat grafik 3 dimensi nilai hardness yang diperoleh dari 

penggabungan 2 variabel independen yaitu konsentrasi iota karagenan dan garam 

(CaCl2). Dari grafik tersebut nampak bahwa dengan meningkatkan nilai konsentrasi iota 

karagenan yang digunakan pada gel jangkrik hingga sebesar 5% akan meningkatkan 

nilai hardness pada gel tersebut. Sedangkan pada konsentrasi garam, akan dibutuhkan 

nilai yang lebih rendah yaitu sebesar 1% untuk mendapatkan nilai hardness yang 

optimal. Sehingga dari kedua variabel tersebut akan nampak bahwa dengan nilai 
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konsentrasi iota karagenan yang tinggi (5%) dan garam yang rendah (1%) akan 

menghasilkan nilai hardness paling optimal pada gel jangkrik. 

 

 

Gambar 10. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan Pengubahan pH 

terhadap Nilai Hardness 

 

Kemudian pada Gambar 10, dapat dilihat grafik 3D atau 3 dimensi yang menunjukkan 

nilai Hardness pada gel jangkrik yang dihasilkan dengan menggabungkan nilai 

konsentrasi iota karagenan dan pH. Dari gambar tersebut nampak bahwa ketika pH 

diturunkan nilainya dari 5,5 menuju 3,5, akan membuat nilai hardness pada gel jangkrik 

menjadi ikut menurun. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai optimal yang terbaik pada 

pH untuk menghasilkan hardness yang optimal adalah dengan menjaga pH yang 

dimiliki gel agar tetap berada pada nilai 5,5 atau menjaganya agar tetap normal sesuai 

pH awal yang dimiliki oleh gel jangkrik yang ada. Sedangkan untuk nilai konsentrasi 

iota karagenan yang digunakan, dibutuhkan nilai yang tinggi yaitu 5% untuk 

memperoleh nilai hardness yang tertinggi atau paling optimal. Sehingga pada grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa dengan meningkatkan nilai konsentrasi iota karagenan 

hingga 5% dan juga nilai pH sebesar 5,5, akan memberikan nilai hardness yang paling 

optimal atau yang paling tinggi. 
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Gambar 11. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan CaCl2 dan Pengubahan pH terhadap Nilai 

Hardness 

 

Dilanjutkan pada Gambar 11, nampak grafik 3 dimensi dari nilai hardness yang 

dihasilkan ketika konsentrasi garam (CaCl2) digabungkan dengan nilai pH pada gel 

jangkrik yang digunakan dalam penelitian. Pada grafik tersebut yang nampak paling 

jelas adalah dengan meningkatnya nilai pH, maka nilai hardness yang dihasilkan pada 

gel jangkrik juga akan meningkat secara optimal, diikuti dengan nilai konsentrasi CaCl2 

yang paling rendah yaitu sebesar 1%, akan membuat nilai hardness juga meningkat. 

Namun ketika konsentrasi garam yang digunakan ikut dinaikkan, maka nilai hardness 

tersebut akan menurun, sehingga dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dengan 

penggunaan pH tinggi yaitu 5,5 dan konsentrasi CaCl2 rendah yaitu 1% akan 

mengoptimalkan nilai hardness yang dihasilkan oleh gel jangkrik. Dari ketiga gambar 

itu pula dapat diketahui bahwa dengan meningkatkan nilai konsentrasi iota karagenan 

hingga sebesar 5% dan juga pH hingga 5,5 akan mengoptimalkan nilai hardness pada 

gel jangkrik. Sedangkan untuk penggunaan konsentrasi garam (CaCl2), maka dilakukan 

penurunan hingga 1% agar konsentrasi garam tersebut dapat bekerja secara lebih 

optimal dan mendapatkan nilai hardness yang tinggi. 
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3.3.3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Cohesiveness 

Pengaruh penggunaan Iota Karagenan, CaCl2 dan pH terhadap nilai cohesiveness yang 

dimiliki gel jangkrik dapat dilihat pada grafik surface profiler dalam Gambar 12, 

Gambar 13 dan Gambar 14. Pada ketiga gambar tersebut nampak bentuk grafik yang 

berbeda – beda dengan nilai tertinggi dan terendah yang berbeda pula. Hal tersebut 

ditunjukkan dari grafik dengan bagian berwarna merah yang menunjukkan nilai 

tertinggi, diikuti dengan bagian berwarna hijau yang menunjukkan nilai terendah.  

 

 

Gambar 12. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan CaCl2 terhadap Nilai 

Cohesiveness 

 

Dari Gambar 12, dapat dilihat grafik 3 dimensi pengaruh pada penggunaan 2 variabel 

independen meliputi konsentrasi iota karagenan dan CaCl2 terhadap nilai cohesiveness 

yang dihasilkan. Dari gambar grafik, ditunjukkan bahwa dengan penggunaan 

konsentrasi garam (CaCl2) yang rendah yaitu sebesar 1% akan menghasilkan gel 

jangkrik yang memiliki nilai cohesiveness tinggi, nampak pula bahwa dengan 

penggunaan konsentrasi iota karagenan paling tinggi yaitu sebesar 5%, maka akan 

diperoleh pula nilai cohesiveness paling optimal atau paling tinggi. Kemudian ketika 

nilai konsentrasi iota karagenan diturunkan menjadi 4%, maka nilai cohesiveness akan 

menurun mancapai titik terendahnya, namun ketika diturunkan kembali menjadi 3%, 

maka nilai cohesiveness yang dihasilkan akan meningkat kembali walaupun nilainya 

tidak setinggi nilai cohesiveness pada penggunaan konsentrasi karagenan sebesar 5%. 
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Sehingga dapat diketahui bahwa dengan menggunakan konsentrasi karagenan tertinggi 

yaitu 5% dan konsentrasi CaCl2 atau garam terendah yaitu 1%, maka akan diperoleh 

nilai cohesiveness yang paling optimal. 

 

 

Gambar 13. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan Pengubahan pH 

terhadap Nilai Cohesiveness 

 

Kemudian pada Gambar 13, dapat dilihat grafik nilai cohesiveness yang dihasilkan 

dengan menggabungkan nilai konsentrasi iota karagenan dan nilai pH pada gel jangkrik. 

Dari gambar tersebut, nampak sangat jelas bahwa dengan penggabungan iota karagenan 

yang tinggi sebesar 5% dengan pH yang paling tinggi pula yaitu 5,5, akan menghasilkan 

nilai cohesiveness pada gel jangkrik yang paling optimal atau paling tinggi. Kemudian 

ketika penggunaan iota karagenan diturunkan menjadi 4% dan pH sebesar 4,5, maka 

akan diperoleh nilai cohesiveness paling rendah. Lalu ketika nilai konsentrasi karagenan 

dan pH tersebut diturunkan kembali menjadi 3% dan 3,5, maka nilai cohesiveness pada 

gel jangkrik akan meningkat kembali. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai tertinggi 

pada cohesiveness dapat diperoleh pada nilai tertinggi konsentrasi karagenan dan pH, 

sedangkan nilai terendahnya didapatkan  dari gabungan nilai tengah dari konsentrasi 

karagenan dan pH. 
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Gambar 14. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan CaCl2 dan Pengubahan pH terhadap Nilai 

Cohesiveness 

 

Selanjutnya pada Gambar 14, dapat dilihat grafik nilai cohesiveness yang dihasilkan 

dari penggunaan konsentrasi garam dan pengubahan pH pada gel jangkrik. Dari grafik 

tersebut dapat diketahui bahwa dengan meningkatkan nilai pH yang digunakan pada 

pembuatan gel jangkrik hingga 5,5, maka dapat diperoleh nilai cohesiveness yang 

optimal. Nilai pH yang tinggi tersebut harus didukung dengan nilai konsentrasi garam 

yang rendah yaitu 1% untuk memperoleh nilai cohesiveness yang paling optimal. 

Karena  ketika nilai pH yang tinggi dibantu dengan nilai konsentrasi garam yang tinggi 

(2,5%), maka nilai cohesiveness pada gel jangkrik akan ikut menurun secara drastis. 

Dari grafik tersebut dapat diketahui pula, bahwa ketika hendak memperoleh nilai 

cohesiveness yang tinggi atau optimal dengan menggunakan konsentrasi garam yang 

tinggi, maka perlu didukung dengan nilai pH yang rendah. Namun dari grafik tersebut, 

dapat diketahui bahwa nilai cohesiveness yang paling optimal dari semua campuran 

yang ada, diperlukan nilai pH yang tinggi yaitu 5,5 dan konsentrasi garam yang rendah 

yaitu 1%. Dari ketiga gambar grafik tersebut, dapat diketahui bahwa untuk memperoleh 

nilai cohesiveness paling optimal, maka diperlukan konsentrasi karagenan yang tinggi 

yaitu sebesar 5%, nilai konsentrasi garam yang rendah yaitu 1% dan nilai pH yang 

tinggi pula yaitu 5,5. 
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3.3.4. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Springiness 

Pengaruh penggunaan Iota Karagenan, CaCl2 dan pH terhadap nilai Springiness yang 

dimiliki gel jangkrik dapat dilihat pada grafik surface profiler dalam Gambar 15, 

Gambar 16 dan Gambar 17. Pada ketiga gambar penentu nilai springiness ini, nampak 

grafik yang memiliki bentuk berbeda – beda, diikuti dengan warnanya yang menentukan 

titik tertinggi pada warna merah dan titik terendah pada warna hijau. Pada ketiga grafik 

terakhir ini, nampak lengkungan yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan grafik 

– grafik sebelumnya, dimana hal ini menunjukkan bahwa grafik kali ini memiliki nilai 

yang lebih beragam dan menyebabkan grafik memiliki bentuk yang lebih beragam. 

 

 

Gambar 15. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan CaCl2 terhadap Nilai 

Springiness 

 

Pada Gambar 15, dapat diamati grafik nilai pengaruh penggunaan konsentrasi iota 

karagenan dan garam (CaCl2) terhadap nilai springiness yang didapatkan dari gel 

jangkrik. Dari gambar tersebut dapat diketahui dengan penggunaan nilai konsentrasi 

iota karagenan sebesar 4% dibantu dengan penggunaan konsentrasi garam rendah 

sebesar 1% dapat menghasilkan nilai springiness yang optimal. Namun, pada 

penggunaan iota karagenan dengan konsentrasi 3 dan 5%, dengan konsentrasi garam 

tinggi sebesar 2,5%, maka akan menghasilkan nilai springiness yang paling rendah. 

Sehingga untuk memperoleh nilai springiness yang paling optimal pada penggunaan 
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konsentrasi karagenan dan garam, maka patut digunakan 4% iota karagenan dan 1% 

garam (CaCl2). 

 

 

Gambar 16. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan Iota Karagenan dan Pengubahan pH 

terhadap Nilai Springiness 

 

Kemudian pada Gambar 16, dapat diamati grafik 3 dimensi pengaruh penggunaan iota 

karagenan dan pengubahan pH terhadap nilai springiness yang dihasilkan oleh gel 

jangkrik. Pada grafik ini, dapat dilihat bahwa nilai optimal yang diperoleh pada nilai 

springiness gel jangkrik tersebut didapatkan pada konsentrasi iota karagenan sebesar 

4,5% dengan pH tinggi sebesar 5,5, sedangkan ketika konsentrasi iota tersebut 

diturunkan konsentrasinya menjadi 3% pada pH yang sama, maka nilai springiness yang 

dihasilkan akan menurun drastis. Lalu apabila nilai pH yang digunakan tersebut 

diturunkan menjadi 4,5, maka nilai springiness yang didapatkan akan menjadi sangat 

rendah, terlebih dengan konsentrasi iota karagenan sebesar 3 dan 5%. Sehingga 

gabungan yang terbaik untuk memperoleh nilai springiness yang paling optimal pada 

gel jangkrik adalah dengan konsentrasi iota karagenan sebesar 4,5% dan pH sebesar 5,5. 

 



41 

 

 

 

 

Gambar 17. Grafik 3D Pengaruh Penggunaan CaCl2 dan Pengubahan pH terhadap Nilai 

Springiness 

 

Lalu pada Gambar 17, dapat dilihat grafik nilai springiness yang dihasilkan dengan 

penggunaan CaCl2 dan pH pada gel jangkrik. Pada grafik tersebut dapat dilihat kembali 

bahwa dengan peningkatan nilai pH yang digunakan pada penelitian hingga 5,5 dapat 

menghasilkan nilai springiness yang optimal. Sedangkan pada penggunaan CaCl2 dapat 

diketahui juga dengan konsentrasi yang rendah yaitu 1% dapat menghasilkan nilai 

springiness yang optimal. Sehingga dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa dengan 

penggunaan nilai pH yang tinggi yaitu 5,5 dan  konsentrasi garam yang rendah yaitu 1% 

dapat diperoleh gel jangkrik yang memiliki nilai springiness yang paling tinggi dan 

paling optimal. Sehingga dari ketiga grafik tersebut, dapat diketahui bahwa untuk 

memperoleh nilai springiness paling optimal dan paling tinggi pada gel jangkrik rumah 

adalah dengan menggunakan konsentrasi iota karagenan sebesar 4%, konsentrasi garam 

(CaCl2) sebesar 1% dan pH sebesar 5,5. 

 

3.4. Nilai Variabel Terbaik Menyerupai Gel Daging Sapi pada Prediction Profiler 

Nilai hasil kombinasi ketiga variabel independen terbaik pada gel jangkrik untuk 

memperoleh keempat variabel respon yang paling mendekati nilai gel daging sapi dapat 

dilihat pada grafik yang ditunjukkan pada Gambar 18. Pada gambar tersebut, dapat 

dilihat grafik prediction profiler yang diperoleh dari aplikasi JMP yang telah ditentukan 
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nilai goal-nya berdasarkan nilai standar yang telah diperoleh pada Tabel 9. Kemudian 

setelah nilai goal tersebut dimasukkan, maka nilai desirability juga dimasukkan pada 

titik optimalnya yaitu 1 dan grafik prediction profiler yang dioptimalkan akan 

menunjukkan grafik sesuai gambar tersebut dengan nilai – nilai yang juga akan tertera. 

 

 

Gambar 18. Nilai Prediction Profiler 

 

Pada gambar tersebut dapat diketahui nilai variabel independen yang seharusnya 

digunakan untuk dapat memperoleh nilai variabel respon terbaik yang paling mendekati 

nilai pada gel daging sapi. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa dengan 

menggunakan 4,5% iota karagenan, beserta 1% CaCl2 dan pH 5,5 pada gel jangkrik, 

maka dapat diperoleh nilai water holding capacity sebesar 34,06%, dengan nilai 

hardness sebesar 732,682 gf, cohesiveness sebesar 0,122 dan springiness sebesar 4,411 
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mm. Dari semua nilai tersebut, maka nilai desirability yang didapatkan adalah 0,7822 

atau 78,22%, dan dapat diketahui bahwa tingkat kemiripan gel jangkrik paling optimal 

yang bisa dicapai untuk menyamai gel daging sapi adalah 78,22%. 

 


