
 

 

44 

 

4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Pendahuluan 

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pada tahap pendahuluan 

yang dibagi menjadi 2, yaitu pendahuluan untuk menentukan standar nilai variabel 

respon pada gel yang dihasilkan daging sapi sebagai variabel pembanding utama dan 

diikuti dengan menentukan range terbaik variabel independen yang akan digunakan 

dalam penelitian. Hasil dari pendahuluan pertama dapat dilihat pada Tabel 9, yang 

menunjukkan hasil dari penentuan nilai variabel respon pada gel daging sapi dengan 

perlakuan yang dilakukan berdasarkan metode Savadkoohi et. al. (2014) dengan 

sejumlah modifikasi.  

 

Pada akhir proses pendahuluan yang pertama ini, akan muncul hasil dari pengukusan 5 

loyang adonan gel daging sapi (D1 – D5) yang diambil nilai rata – rata dari hasil nilai 

hardness, cohesiveness, springiness dan water holding capacity. Nilai tersebut 

kemudian akan dijadikan variabel pembanding bagi penelitian selanjutnya agar adonan 

gel jangkrik yang didapatkan bisa memiliki nilai yang sama dengan nilai tersebut, 

dimana nilai hardness yang diinginkan mencapai sebesar 1054,944 ± 78,330 gf, 

cohesiveness mencapai 0,168 ± 0,020, springiness mencapai 4,791 ± 0,853 mm dan 

water holding capacity yang mencapai 42,333 ± 4,157 %. Nilai – nilai yang tinggi 

tersebut patut dicapai karena daging sapi memang memiliki fiber otot atau serat otot 

yang cenderung kecil dan memiliki daya ikat yang kuat satu sama lain, sehingga dapat 

membentuk nilai tekstur seperti hardness, cohesiveness dan springiness yang cukup 

tinggi namun memiliki nilai water holding capacity yang cukup rendah (Gumilar, 

2011). 

 

Tahap pendahuluan ini dilanjutkan dengan menentukan range nilai variabel independen 

yang akan digunakan untuk menguji gel jangkrik (Acheta domesticus) dengan metode 

gabungan dari Savadkoohi et. al. (2014) dan  Yi et. al., (2013). Maka diakhir penelitian 

akan didapatkan gel jangkrik dengan nilai hardness, cohesiveness dan springiness yang 

dapat dilihat pada Tabel 10, Tabel 11 dan Tabel 12. Pada Tabel 10, dapat dilihat adonan 

gel jangkrik kontrol dan juga yang dicampur dengan iota karagenan sebanyak 1 – 6%. 
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Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa nilai adonan kontrol pada gel jangkrik 

memiliki nilai hardness yang cukup jauh dengan gel daging sapi, akan tetapi ketika gel 

jangkrik tersebut diberi iota karagenan dengan konsentrasi 3 – 5%, nilai hardness 

tersebut akan meningkat dan menjadi lebih optimal. Begitu pula nilai cohesiveness dan 

springiness pada gel jangkrik yang menjadi optimal pada penggunaan konsentrasi iota 

karagenan sebesar 4%, walaupun nilai tertinggi (paling optimal) cohesiveness tidak 

dapat dicapai seperti pada konsentrasi 2% karena pada nilai tersebut akan membuat 

hardness pada gel jangkrik menurun drastis hingga menjadi 333,721 ± 13,121 gf.  

 

Sehingga dapat diketahui disini bahwa nilai optimal pada penggunaan iota karagenan 

yang akan digunakan untuk adonan gel jangkrik adalah sebesar 3 – 5%. Hal ini seperti 

yang dinyatakan oleh Ismanto dan Deny, (2016), dimana pada penggunaan karagenan 

hingga mencapai konsentrasi 6% nilai hardness pada sosis daging ayam akan cenderung 

menurun, sama seperti keseluruhan nilai tekstur yang dimiliki gel protein jangkrik yang 

mengalami penurunan, sehingga penggunaan konsentrasi karagenan tersebut dihentikan 

pada persentase 6%. Penurunan tersebut terjadi karena pada persentase sebesar 5%, 

sudah menjadi titik optimal penggunaan karagenan pada gel jangkrik sehingga pada 

persentase sebesar 6%, baik itu bagian hardness, cohesiveness, maupun springiness 

akan mengalami penurunan. 

 

Pada Tabel 11, dapat dilihat nilai kontrol pada gel jangkrik yang juga diikuti 

penggunaan garam (CaCl2) yang digunakan dari range 1 – 4%. Penggunaan range ini 

disesuaikan dengan teori yang dinyatakan Ndiritu, (2017), yang menyatakan bahwa 

dengan penggunaan garam dengan konsentrasi 1 – 4% akan memberikan kemampuan 

water holding capacity, emulsion capacity dan emulsion stability yang cenderung stabil 

pada gel jangkrik (Acheta domesticus). Namun, dari tabel itu secara keseluruhan dapat 

dilihat bahwa hanya nilai hardness saja yang mengalami kenaikan, walaupun tetap jauh 

nilainya dari nilai hardness pada gel daging sapi. Lalu pada konsentrasi 3,25 – 4%, nilai 

hardness, cohesiveness maupun springiness pada gel jangkrik menunjukkan penurunan 

yang jauh lebih drastis, sehingga pada konsentrasi tersebut, penggunaan garam 

dihentikan dan tidak dilanjutkan karena sudah dianggap tidak optimal. Oleh sebab itu 

pada penggunaan garam (CaCl2) akan digunakan konsentrasi 1 – 2,5% yang nampak 
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optimal meningkatkan nilai tekstur (hardness) pada gel jangkrik untuk mendekati nilai 

pada gel daging sapi.  

 

Kemudian pada bagian terakhir yaitu Tabel 12, dapat dilihat nilai pH yang digunakan 

dalam pengamatan gel jangkrik dari 7,5 – 3,5. Pengubahan pH ini diambil dari teori 

Kim, et.al., (2017) yang menyatakan bahwa pada pH 3 – 7, nilai kelarutan protein pada 

jangkrik akan menurun, dan dengan kelarutan protein yang rendah ini akan mampu 

membantu proses pembentukan gel protein jangkrik nantinya, yaitu mengalami proses 

penggumpalan kemudian mengendap karena molekul protein yang mengembang dan 

menjadi asimetrik (Winarno (2002), dalam Lindriati, et.al., (2014)). Namun dengan 

penggunaan asam asetat 50% dalam penelitian yang membuat pH terendah yang 

tercapai hanya 3,5, maka penelitian menggunakan pH dengan range 3,5 – 7,5. Lalu dari 

tabel tersebut dapat diketahui bahwa tekstur yang paling tidak optimal akan nampak 

pada pH 7,5 karena nilai hardness yang dimiliki akan sangat rendah, walaupun nilai 

cohesiveness dan springiness yang nampak cukup tinggi, namun karena dengan 

penambahan natrium bikarbonat, membuat adonan dengan pH 6,5 dan 7,5 menjadi 

mengembang dan menurunkan nilai hardness yang dihasilkan oleh adonan, maka range 

pH pada gel jangkrik yang akan digunakan adalah 3,5 – 5,5 karena pada pH 3,5, nilai 

hardness pada gel jangkrik dapat meningkat.  

 

Hal ini dapat terjadi karena asam amino tertinggi pada jangkrik rumah (Acheta 

domesticus) adalah Lisin, Leusin dan Tirosin yang sama seperti biji kecipir (Kartika, 

2009), dimana dengan ketiga asam amino yang optimal ini akan membuat titik 

isoelektrik pada jangkrik akan mencapai titik 0 menyerupai biji kecipir yaitu dengan pH 

sebesar 3,45, sehingga protein akan mudah mengendap dan mengeras dengan baik pada 

pH 3,5 dalam penelitian gel protein jangkrik kali ini. Oleh sebab itu untuk tetap menjaga 

nilai hardness, cohesiveness dan springiness yang cukup tinggi untuk memperoleh 

adonan menyerupai gel daging sapi, maka pH normal tersebut yaitu 5,5 akan dijaga dan 

diuji nilai pH-nya dengan cara menurunkan nilai pH hingga 3,5. Maka, pada akhir tahap 

pendahuluan ini, akan digunakan iota karagenan dengan konsentrasi optimal sebesar 3 – 

5%, garam (CaCl2) dengan konsentrasi optimal sebesar 1 – 2,5% dan pH sebesar 3,5 – 

5,5 ke dalam penelitian utama. 
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4.2. Nilai Tekstur dan Water Holding Capacity pada Gel Jangkrik  

Berdasarkan nilai rata – rata yang telah didapatkan dari 2 batch perlakuan, maka dapat 

diketahui nilai hardness, cohesiveness, springiness dan water holding capacity yang 

berbeda – beda pada 16 perlakuan gel jangkrik (Acheta domesticus) yang ada. Nilai 

tertinggi hardness didapatkan dari perlakuan 13, sedangkan nilai terendah didapatkan 

dari perlakuan 1. Kemudian dari cohesiveness, nilai tertinggi didapatkan pada perlakuan 

13 dan terendah pada perlakuan 3 dan 4. Sedangkan dari springiness, nilai tertinggi 

didapatkan pada perlakuan 13 dan terendah pada perlakuan 6. Pada variabel respon 

terakhir yaitu water holding capacity, didapatkan nilai tertinggi pada perlakuan 4 

sedangkan nilai terendah didapatkan pada perlakuan 13. 

 

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan memberikan perlakuan 13 pada gel jangkrik, 

dapat diperoleh nilai tekstur paling optimal dan maksimal yang paling mendekati nilai 

tekstur yang dimiliki oleh gel daging sapi. Namun pada perlakuan 13 tersebut, nilai 

water holding capacity yang dimiliki gel jangkrik akan menjadi sangat rendah apabila 

dibandingkan dengan gel jangkrik yang lain, akan tetapi tidak terlalu rendah apabila 

dibandingkan dengan nilai water holding capacity yang dimiliki oleh gel daging sapi. 

Karena nilai water holding capacity yang dimiliki daging sapi tidak terlalu tinggi. 

Seperti yang disampaikan Gumilar (2011), dimana serat daging sapi yang cukup kecil 

membuat nilai water holding capacity yang dimiliki daging sapi menjadi tidak terlalu 

tinggi. Hal ini menunjukkan pula bahwa dengan bantuan iota karagenan sebanyak 5% 

yang digabungkan dengan garam (CaCl2) sebanyak 1% dalam pH normal (5,5), gel 

jangkrik akan memberikan tekstur paling optimal dari semua perlakuan yang diberikan. 

Sesuai dengan teori yang dinyatakan Angka dan Suhartono (2000) dalam Ulfah, (2009), 

dimana dengan bertemunya iota karagenan dengan ion atau molekul Ca
+
, maka gel yang 

terbentuk dari gabungan bahan tersebut akan semakin kuat dan elastis. Akan tetapi 

molekul Ca
+
 tersebut tidak bisa digunakan terlalu banyak untuk meningkatkan 

kekokohan gel jangkrik seperti yang dinyatakan Kartikawati, et.al., (2017) dan juga 

seperti pengamatan yang dilakukan pada bagian pendahuluan yang memang 

menunjukkan bahwa penggunaan garam sebesar 1% akan memberikan nilai hardness 

paling optimal pada gel jangkrik.  
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4.3. Pengaruh Penggunaan Variabel Independen terhadap Nilai Variabel Respon 

pada Gel Jangkrik dalam Grafik Surface Profiler. 

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

Pada hasil yang telah didapatkan dalam grafik yang ada pada Gambar 6, Gambar 7 dan 

Gambar 8, dapat diketahui pengaruh pencampuran konsentrasi karagenan – garam, 

konsentrasi karagenan – pH dan konsentrasi garam – pH terhadap nilai water holding 

capacity yang dihasilkan oleh gel jangkrik. Berdasarkan Gambar 6, dapat diketahui 

bahwa dengan menurunkan konsentrasi iota karagenan dan juga dengan menurunkan 

konsentrasi garam (CaCl2), maka nilai water holding capacity yang tertinggi akan 

didapatkan yaitu 56%, namun ketika nilai konsentrasi iota karagenan tersebut dinaikkan, 

maka nilai water holding capacity akan menurun hingga 45%. Penurunan nilai water 

holding capacity tersebut adalah yang akan diperlukan dalam penelitian ini, dengan cara 

menaikkan nilai konsentrasi karagenan dan menurunkan nilai konsentrasi garam. Hal 

tersebut dilakukan karena nilai water holding capacity yang diinginkan pada gel 

jangkrik untuk mendekati nilai gel daging sapi adalah 42,333 ± 4,157 %, dimana nilai 

tersebut cenderung lebih rendah dari 45% (nilai terendah yang didapatkan dalam grafik 

yang terdapat dalam Gambar 6) dan hal ini menunjukkan bahwa memang penurunan 

tersebut perlu dilakukan. 

 

Kemudian berdasarkan hubungan nilai konsentrasi karagenan – pH yang dapat dilihat 

pada Gambar 7, dapat diketahui bahwa dengan naiknya nilai karagenan dan dengan 

turunnya pH, maka nilai water holding capacity pada gel jangkrik akan cenderung 

meningkat dan menjadi optimal. Hal ini nampak berbeda dari grafik yang diperoleh 

sebelumnya pada Gambar 6, dimana nilai karagenan yang turun cenderung akan 

meningkatkan nilai water holding capacity. Sehingga, pada grafik yang kedua ini dapat 

diketahui bahwa nilai water holding capacity yang akan diambil adalah pada nilai 

karagenan yang tinggi, bersamaan dengan nilai pH yang tinggi untuk mendapatkan nilai 

water holding capacity yang cenderung rendah. 

 

Lalu bagian yang terakhir pengamatan grafik pada Gambar 8, dapat diketahui hubungan 

pencampuran garam – pH terhadap nilai water holding capacity yang akan dihasilkan 

pada gel jangkrik yang ada. Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa dengan pH 
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rendah, nilai water holding capacity yang dihasilkan akan cenderung tinggi, sedangkan 

nilai konsentrasi garam yang digunakan, menunjukkan nilai yang stabil baik itu tinggi 

maupun rendah. Oleh sebab itu, untuk memperoleh nilai water holding capacity yang 

cenderung rendah seperti gel daging sapi, maka diperlukan nilai pH yang tinggi. 

Sehingga secara keseluruhan perbandingan grafik yang ada, maka untuk mendapatkan 

nilai water holding capacity yang rendah (±42%), akan dibutuhkan konsentrasi 

karagenan yang tinggi, diikuti konsentrasi garam rendah, dan pH yang tinggi. Nilai 

water holding capacity yang rendah ini diinginkan agar gel jangkrik memiliki daya ikat 

air yang tidak terlalu tinggi sama seperti daging sapi karena kekuatan ikatan antar 

jaringan protein yang ada akan dibuat lebih kuat lagi sehingga rongga di dalamnya 

mengecil dan menurunkan daya ikat air di dalamnya (Amertaningtyas, 2012). 

 

4.3.2. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Hardness 

Pada variabel respon kedua ini, yaitu nilai hardness pada gel jangkrik yang didapatkan 

dari penggabungan konsentrasi karagenan – garam, konsentrasi karagenan – pH dan 

konsentrasi garam – pH, dapat diamati dalam grafik yang ada pada Gambar 9, Gambar 

10 dan Gambar 11. Berdasarkan nilai hardness yang dihasilkan gel daging sapi yaitu 

1054,944 ± 78,330 gf, maka diperlukan nilai hardness yang tinggi dari grafik yang ada. 

Dimulai dari grafik pertama pada pencampuran karagenan dan garam dalam Gambar 9, 

dapat dilihat bahwa untuk mencapai hardness tertinggi, diperlukan konsentrasi 

karagenan yang tinggi dengan konsentrasi garam yang rendah. Kemudian pada 

pencampuran karagenan dan pengubahan pH dalam Gambar 10, dibutuhkan karagenan 

dengan konsentrasi tinggi dan dengan pH tinggi. Lalu yang terakhir, pada pencampuran 

garam dan pengubahan pH dalam Gambar 11, diperlukan garam dengan konsentrasi 

rendah yang dicampurkan pada pH tinggi untuk memperoleh nilai hardness pada gel 

yang tinggi. Dari semua hasil yang diperoleh dari ketiga grafik tersebut, dapat diketahui 

bahwa untuk memperoleh hardness paling maksimal pada gel jangkrik, maka 

diperlukan penggunaan konsentrasi iota karagenan hingga sebesar 5%, konsentrasi 

garam (CaCl2) sebesar 1% dan pH sebesar 5,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

dengan pencampuran ketiga variabel independen tersebut, akan didapatkan nilai 

hardness paling optimal yang dimiliki oleh gel jangkrik yaitu sebesar 880,824 ± 74,517 

gf. 
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4.3.3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Cohesiveness 

Pada variabel respon ketiga, maka dapat dilihat nilai cohesiveness yang dimiliki gel 

jangkrik apabila digabungkan antara konsentrasi karagenan – garam, konsentrasi 

karagenan – pH dan konsentrasi garam – pH yang bisa diamati pada Gambar 12, 

Gambar 13 dan Gambar 14. Dengan variabel pembanding pada gel daging sapi, maka 

diperlukan cohesiveness dengan nilai maksimal yaitu hingga 0,168 ± 0,020. Seperti 

pada grafik Gambar 12, maka diperlukan konsentrasi karagenan tinggi dan garam yang 

rendah, lalu pada Gambar 13 diperlukan konsentrasi karagenan tinggi dengan pH tinggi, 

dan terakhir pada Gambar 14 diperlukan konsentrasi garam rendah dengan pH tinggi 

untuk mendapatkan nilai cohesiveness yang optimal pada gel jangkrik. Maka dari semua 

data tersebut, dapat diketahui bahwa diperlukan konsentrasi karagenan yang tinggi, 

diikuti konsentrasi garam yang rendah dan pH yang tinggi untuk bisa mendapatkan 

cohesiveness yang tinggi pada gel jangkrik yang diinginkan hingga 0,132 ± 0,015. Dari 

hal ini, dapat diketahui pula dengan bertemunya karagenan dengan garam (CaCl2), 

maka gel yang terbentuk pada jangkrik akan semakin kuat, terbukti dengan 

meningkatnya nilai hardness dan cohesiveness pada gel jangkrik ketika kedua bahan 

tersebut disatukan (Glicksman (1983), dalam Ulfah, (2009)). 

 

4.3.4. Pengaruh Variabel Independen terhadap Nilai Springiness 

Lalu pada variabel respon terakhir yang keempat yaitu springiness pada gel jangkrik, 

dapat dilihat nilainya apabila digabungkan antara konsentrasi karagenan – garam, 

konsentrasi karagenan – pH dan konsentrasi garam – pH pada Gambar 15, Gambar 16 

dan Gambar 17. Apabila dibandingkan dengan nilai springiness yang dimiliki oleh gel 

daging sapi hingga 4,791 ± 0,853  mm, maka akan dibutuhkan nilai yang tinggi pula 

pada gel jangkrik. Lalu ketika dilihat grafik Gambar 15, maka diperlukan pula nilai 

konsentrasi karagenan yang berbeda apabila dibandingkan dengan nilai hardness dan 

cohesiveness yang diperoleh, yaitu diperlukan 4% konsentrasi karagenan dan garam 

yang tinggi untuk mendapatkan nilai springiness paling optimal. Kemudian pada grafik 

Gambar 16, akan diperlukan 4 – 5% iota karagenan dan pH tinggi untuk memperoleh 

nilai springiness yang optimal. Kemudian pada grafik Gambar 17, akan diperlukan 

garam dengan konsentrasi rendah dan pH tinggi untuk memperoleh springiness paling 

optimal. Sehingga dari semuanya, akan diperlukan konsentrasi garam yang rendah (1%) 
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dan pH yang tinggi (5,5) untuk memperoleh nilai springiness paling optimal, sedangkan 

untuk nilai konsentrasi karagenan diperlukan 4 – 5% karagenan untuk bisa mendapatkan 

springiness paling optimal. Hal ini menunjukkan pula bahwa pembentukan gel karena 

dengan bantuan karagenan, akan menghasilkan nilai springiness pada gel jangkrik dan 

akan meningkatkan kekakuan dan elastisitas pada gel tersebut (Fardiaz (1989), dalam 

Ulfah, (2009)).  

 

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

Karena nilai variabel independen yang berbeda – beda berdasarkan nilai yang telah 

didapatkan untuk memperoleh nilai variabel respon yang paling optimal, maka 

digunakan Prediction Profiler yang akan merangkum keseluruhan nilai variabel 

independen optimal yang ada untuk mendapatkan nilai variabel respon yang terbaik dan 

paling mendekati nilai pada gel daging sapi. Dari kumpulan grafik yang terdapat pada  

Gambar 18, maka didapatkan nilai variabel independen seperti konsentrasi iota 

karagenan sebesar 4,5%, dengan konsentrasi garam (CaCl2) sebesar 1% dan pH sebesar 

5,5 yang ketika digabungkan dapat memperoleh nilai variabel respon paling optimal 

seperti nilai water holding capacity sebesar 34,06%; hardness sebesar 732,682 gf; 

cohesiveness sebesar 0,122 dan springiness sebesar 4,411 mm pada gel jangkrik. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kesamaan gel jangkrik yang 

bisa diperoleh sama dengan gel daging sapi adalah sebesar 78,22%.  

 

Dari hasil yang didapatkan tersebut, dapat diketahui bahwa titik optimal penggunaan 

iota karagenan adalah sebesar 4,5%. Pada titik tersebut, molekul air yang diikat oleh gel 

jangkrik tidak akan terlalu tinggi, namun juga tidak akan terlalu rendah yang mencapai 

34,06%. Hal tersebut patut dipikirkan apabila penggunaan karagenan terlalu berlebih, 

nilai tekstur pada gel tersebut memang akan mengeras, akan tetapi struktur sel di 

dalamnya juga akan ikut memadat dan membuat gel tidak bisa mengikat air lalu nilai 

water holding capacity yang dimiliki gel akan semakin menurun (Fardiaz (1989), dalam 

Ulfah, (2009)). Kemudian dengan penggunaan konsentrasi iota karagenan tersebut, 

maka nilai tekstur (hardness dan cohesiveness) pada gel akan sedikit menurun dari titik 

optimal yang dimilikinya apabila dibandingkan dengan penggunaan karagenan hingga 

5% seperti pada perlakuan 13, dimana nilai hardness dari 880,824 ± 74,517 gf menjadi 
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732,682 gf dan nilai cohesiveness dari 0,132 ± 0,015 akan menjadi 0,122. Akan tetapi, 

walaupun nilai konsentrasi iota karagenan tersebut diturunkan dengan nilai konsentrasi 

garam dan pH yang tetap dari titik optimalnya (perlakuan 13), nilai springiness dan 

water holding capacity yang diperoleh bisa meningkat dan semakin mendekati nilai gel 

daging sapi. 

Lalu titik optimal variabel independen selanjutnya pada konsentrasi garam yang 

digunakan adalah 1%. Dimana titik ini sudah menunjukkan nilai hardness yang paling 

tinggi dari tahap pendahuluan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi garam 

tersebut memang konsentrasi yang optimal untuk mengokohkan gel jangkrik, karena 

pada konsentrasi tersebut, ion kalsium akan membantu mengikat jaringan yang ada pada 

gel (Kartikawati, et.al., 2017), ditambah dengan bantuan iota karagenan, sehingga 

mampu memberikan tekstur gel jangkrik yang kuat (hard), kompak atau padat(cohesive) 

dan elastis (springy) (Fardiaz (1989), dalam Ulfah, (2009)). Namun ketika penggunaan 

garam ini terlalu berlebih atau tinggi, maka gel cenderung tidak memadat atau mengeras 

sehingga justru menurunkan kekuatan pada tekstur gel yang ada. 

Kemudian yang terakhir, titik optimal penggunaan pH pada penelitian ini adalah 5,5, 

karena pada pH yang terlalu rendah hingga 3,5 atau 4,5 ketika dicampurkan dengan 

karagenan dan garam cenderung tidak memberikan tekstur dan water holding capacity 

yang optimal. Hal ini terjadi karena ketika gel protein yang dicampurkan bersamaan 

dengan karagenan dibiarkan pada pH rendah, maka kestabilannya akan mengalami 

penurunan (Glicksman (1983), dalam Ulfah, (2009)). Hal tersebut membuat gel 

memiliki nilai tekstur dan water holding capacity yang tidak stabil karena keberadaan 

karagenan yang terganggu dengan adanya pH yang rendah pula. Oleh sebab itu ketika 

tahap pendahuluan, nilai pH yang rendah menunjukkan hasil tekstur (hardness, 

cohesiveness dan springiness) yang tinggi karena titik isoelektriknya yang mencapai 0 

lalu bekerja dengan baik dan membuat protein dapat mengendap dengan baik, kemudian 

setelah adanya penambahan karagenan dan melalui adanya proses pemanasan, nilai 

tekstur yang dihasilkan akan cenderung tidak stabil dan tidak bisa mencapai nilai yang 

diinginkan, sehingga pada penelitian utama ini penurunan pH cenderung tidak baik. 


