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3. KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA PADA MEAT ANALOG 

 

3.1. Karakteristik Fisik 
 

3.1.1. Tekstur 

 

Karakteristik tekstur menjadi faktor penting untuk menyerupai citra organoleptik dari 

jaringan otot (daging)(Wi et al., 2020). Parameter yang diperhatikan pada umumnya 

seperti hardness, cohesiveness, chewiness, dan springiness. Hardness merupakan jumlah 

maksimum energi yang diperlukan untuk menekan sampel (Kaleda et al., 2020).  

Nilai hardness dari tiga kombinasi perlakuan dalam penelitian Kamani et al., (2019) 

disajikan pada Tabel 2. Sampel sosis dengan kandungan protein nabati 100%  

menunjukkan nilai hardness yang lebih rendah (13,39 N) dari sosis yang mengandung 

daging (29,16 N dan 34,56 N). Penemuan tersebut disebabkan oleh keberadaan jaringan 

protein miofibril yang lebih kuat pada daging (Youssef & Barbut, 2011). Soy protein 

isolate (SPI) dan wheat gluten (WG) pada plant based meat (PBM) membentuk jaringan 

gel sehingga didapatkan produk dengan tekstur yang cenderung lebih lembut. 

Berdasarkan hasil dari riset (Chiang et al., 2019) sampel meat analog dengan 100% WG 

menghasilkan tekstur paling lembut. Sampel kombinasi 40% WG dan 60% SPI 

menghasilkan tekstur lebih padat dan mudah hancur. Menghasilkan meat analog yang 

tepat membutuhkan kombinasi antara kedua komponen tersebut, SPI berperan dalam 

menghasilkan karakteristik yang padat, keras, dan WG berperan menghasilkan sifat 

elastis (Chiang et al., 2019). 

Nilai cohesiveness yang rendah ditemukan pada sampel meat analog kontrol yang 

mengandung paling banyak komponen nabati (0.09). Cohesiveness menggambarkan 

kekuatan struktur internal dalam sampel, dan melalui pengukuran dengan texture 

analyzer dapat terukur jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengkompresi bahan kedua 

kalinya setelah kompresi pertama (Dreher et al., 2020; Kaleda et al., 2020). Nilai yang 

dimunculkan dapat menggambarkan kerusakan irreversible dari struktur internal dan 

elastisitas bahan setelah kompresi pertama. Semakin kecil nilai cohesiveness maka 

semakin besar kerusakan sampel yang tidak dapat kembali (Dreher et al., 2020). 

Chewiness merupakan jumlah energi yang digunakan untuk mengunyah sampel (Chandra 



16 
 

& Shamasundar, 2015; Kaleda et al., 2020). Perbandingan nilai chewiness menunjukkan 

meat analog dengan 100% plant based lebih mudah dilumatkan mulut, karena nilainya 

yang kecil (0,24 kgf mm) jika dibandingkan dengan dua sampel lainnya. Daging 

umumnya mengandung jaringan miofibril protein yang meningkatkan resistensi sampel 

terhadap tekanan (Kamani et al., 2019). Chandra & Shamasundar (2015) menyatakan 

bahwa pengukuran chewiness sangat sukar untuk diukur dengan tepat, karena merupakan 

gabungan proses  mengunyah makanan yang dapat terdiri dari menekan, mengoyak, 

menggiling, memotong yang dilubrikasi dengan air liur pada kondisi suhu badan (36-37 

°C). Penelitian Kamani et al. (2019) juga menyajikan nilai springiness, menunjukkan 

seberapa baik sampel dapat kembali ke wujud awal setelah terjadi kompresi atau 

mengetahui seberapa elastis sampel tersebut (Chandra & Shamasundar, 2015; Kaleda et 

al., 2020). Nilai springiness terendah ada pada sampel 100% plant based (1.99 mm). SPI 

memiliki kemampuan mengikat air dan lemak dalam matriks protein sehingga dapat 

menghasilkan nilai springiness yang rendah (Youssef & Barbut, 2011).  

Wi et al. (2020) melakukan penelitian pengaruh jenis cairan yang ditambahkan pada meat 

analog. Bahan yang digunakan untuk meat analog dalam penelitian Wi et al. (2020) 

adalah textured vegetable protein (TVP). TVP merupakan produk yang berasal dari bahan 

nabati berbentuk tepung kemudian diteksturisasi hingga menyerupai tekstur daging, 

umumnya berasal dari bahan protein kedelai, jagung, gandum, kacang dan lain 

sebagainya (Featherstone, 2015). Penelitian Wi et al. (2020) menunjukkan bahwa 

hardness, cohesiveness, dan springiness  menurun seiring dengan jumlah pertambahan 

cairan. Penambahan air membentuk tekstur meat analog yang semakin lembut, dilihat 

berdasarkan nilai hardness yang rendah (18 N). Nilai hardness pada perlakuan minyak 

menunjukkan nilai hardness yang tinggi (48 N), karena kandungan minyak dapat 

menghubungkan antar jaringan protein dan membentuk gel yang lebih padat. 

Penambahan air dan SPI menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari penambahan air saja 

(27 N), karena SPI dapat meningkatkan ketahanan gel dan interaksi hidrofobik. 

Penambahan lesitin dapat menurunkan hardness (36 N), karena menghambat ikatan 

disulfida dari protein cross linking (Wi et al., 2020). Cross-linking merupakan penyatuan 

dua atau lebih molekul dengan ikatan kovalen, dapat terjadi secara kimia, enzimatis 

maupun secara fisik (Buchert et al., 2010). Cross-linking disulfida merupakan salah satu 

jenis cross-linking non-enzimatis yang dapat dicapai dengan pengadukan mekanis atau 
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pemanasan, yang dapat mempengaruhi karakteristik gel dan menambah kepadatan 

(Buchert et al., 2010). 

Kaleda et al., (2020) meneliti pengaruh perlakuan fermentasi dan fitase pada meat analog. 

Tujuan dari penambahan enzim fitase dan fermentasi adalah mengurangi keberadaan 

asam fitat dalam legum dan sereal. Sampel dengan perlakuan fermentasi memiliki tingkat 

hardness 40% lebih tinggi (49 N), namun memiliki nilai cohesiveness yang sedikit lebih 

rendah (0,57). Ukuran ekstrudat yang relatif lebih kecil dan tidak mengembang dapat 

menyebabkan nilai hardness yang tinggi. Adonan yang memiliki viskositas tinggi dapat 

mengembang dengan lebih baik (Carmo et al., 2019), sedangkan sampel dengan 

perlakuan fermentasi memiliki karakteristik viskositas yang rendah karena terjadi 

degradasi makromolekul. Adanya degradasi molekular juga menyebabkan rendahnya 

nilai cohesiveness, karena struktur internal yang lemah (Kaleda et al., 2020). 

Data dari penelitian Dreher et al. (2020) pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin 

bertambahnya jumlah partikel lemak, nilai hardness semakin meningkat. Teramati 

adanya penurunan nilai cohesiveness dan springiness dengan meningkatnya keberadaan 

solid fat. Meningkatnya jumlah solid fat yang ada, maka sampel menghasilkan 

karakteristik yang mengarah pada plastis daripada elastis. Sampel dengan solid fat 30% 

memiliki nilai hardness tertinggi, memiliki cohesiveness serta springiness yang rendah.  

de Angelis et al., (2020) melakukan penelitian pengolahan meat analog dengan kombinasi 

sampel berbahan SPI, PPI, dry fractionated pea protein (DFPP) dan oat protein 

concentrate (OPC). Sampel dengan penambahan SPI dan OPC memiliki nilai hardness 

yang dua kali lebih besar (27,33 N) dari sampel dry fractionated protein dan oat protein 

concentrate (DFPP dan OPC) (13,55 N). Berdasarkan kombinasi, hasil penelitian dapat 

dikelompokan menjadi dua, yaitu perlakuan DFPP dan isolat protein (SPI dan PPI). 

Penggunaan DFPP menunjukkan nilai tekstural yang cenderung rendah, sedangkan 

penggunaan protein isolat (SPI dan PPI) memiliki nilai tekstural yang tinggi. DFPP 

memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, sehingga lebih mudah mengembang ketika 

ekstrusi dan menghasilkan struktur yang porous. Ekstudat yang mengembang akan 

menyebabkan kekuatan mekanisnya menurun (de Angelis et al., 2020). Kandungan 

protein tinggi dari meat analog dengan isolat protein dapat membentuk struktur yang 
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padat dan berserat karena adanya ikatan kovalen isopeptida cross linking, menghasilkan 

lebih banyak ikatan sulfur maka didapatkan tekstur yang lebih keras (Samard et al., 2019).  

 

Secara keseluruhan beberapa perlakuan seperti penambahan daging, lemak (padat atau 

cair), dan perlakuan fermentasi meningkatkan nilai hardness. Berdasarkan data tekstur 

dari berbagai penelitian, kombinasi PPI (70%) dengan OPC (30%) pada penelitian Kaleda 

et al (2020) dan de Angelis et al (2020) memberikan nilai tekstur yang paling mendekati 

sampel patty daging sapi. Banyak variasi dalam penelitian dapat memberikan gambaran 

mengenai pengembangan tekstur meat analog kedepannya, dibutuhkan formulasi dan 

pemilihan bahan tambahan yang tepat untuk menghasilkan tekstur terbaik. 

 

3.1.2. Struktur Internal 

 

Kondisi mikrostruktur dari tiap jenis protein berbeda, seperti yang ditampilkan pada 

berbagai mikrostruktur sampel pada Tabel 3. Sampel dengan SPI dan PPI memiliki 

jumlah air cell yang lebih banyak dan tidak terdistribusi secara uniform, sehingga 

berbentuk menyerupai struktur spons. WG memiliki struktur berserat dengan formasi air 

cell yang sedikit (Samard & Ryu, 2019b). Struktur dari WG dibentuk dari polimerisasi 

saat ekstrusi yang melibatkan formasi ikatan disulfida antar glutenin, atau antar glutenin 

dan gliadins (Grabowska et al., 2014). Keadaan mikrostruktur pada MBPI dan IPNP 

cenderung padat tanpa adanya gelembung dan serabut, sehingga berefek pada rendahnya 

kemampuan rehidrasi (Samard & Ryu, 2019b). 

Terlihat foto dari sampel nugget PBM pada penelitian Yuliarti et al., (2021) yang telah 

melalui freeze drying memiliki penampilan berserat dan porous secara umum (Tabel 3). 

Sampel dengan jumlah PPI terbanyak (PP17) menunjukkan struktur paling padat, paling 

tidak ber-porous dan tidak terlalu berserat. Pengamatan serupa juga ditemukan pada 

penelitian Youssef & Barbut (2011) yang meningkatkan protein nabati dari 12 % menjadi 

14% menujukkan peningkatan kepadatan sampel adonan daging.



19 
 

Tabel 2. Berbagai penelitian mengenai tekstur meat analog  

Bahan 

Utama 
Perlakuan Sampel 

Hasil 

Sumber Hardness 

(N) 

Cohesiveness 

(-) 

Chewiness  

(kgf mm) 

Springiness 

(mm) 

Patty daging sapi 

tanpa lemak matang 
- 19,84 0,78 13,67 0,88 

(Cho et al., 

2017) 

SPI, WG 

Sosis 100% plant based (Kontrol) 13,39 0,09 0,24 1,99 
Kamani et 

al (2019) 
Sosis 20% Daging 29,16 0,13 1,51 3,89 

Sosis Daging 60% 34,56 0,13 1,51 3,19 

TVP (Penambahan 

cairan 25 g) 

Air (Kontrol) 18 0,23 - 4,20 

Wi et al 

(2020) 

Air+SPI 27 0,25 - 5,80 

Canola Oil 48 0,37 - 10,7 

Canola Oil + Lesitin 36 0,33 - 10,1 

O/W emulsion 29 0,24 - 6,3 

Water+canola oil + SPI+lesitin 31 0,27 - 7,9 

PPI, OPC (70:30) 

Kontrol 29 0,64 - 0,91 
Kaleda et al 

(2020) 
Perlakuan Fitase 34 0,63 - 0,84 

Perlakuan Fermentasi 49 0,57 - 0,83 

SPI 

SFC (Solid Fat Content) 0% (Kontrol) 2,27 0,45 - 7,08 

Dreher et al 

(2020) 

SFC 5 % 4,07 0,45 - 7,35 

SFC 10 % 5,32 0,48 - 7,11 

SFC 15 % 5,42 0,37 - 6,10 

SFC 20 % 8,01 0,26 - 4,62 

SFC 30 % 13,93 0,12 - 2,75 

Jaringan Lemak Babi 215,16 0,26 - 4,10 

PPI, SPI, OPC, 

DFPP 

SPI dan OPC (Kontrol) 27,33 0,62 14,77 0,87 

de Angelis 

et al (2020) 

PPI dan OPC (Kontrol) 27,90 0,59 13,46 0,81 

PPI, DFPP, OPC 18,33 0,54 7,27 0,74 

DFPP dan OPC 13,55 0,54 5,25 0,72 
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Sampel lainnya (PP8.5 dan PP0) menunjukkan struktur yang lebih berserat daripada 

sampel PP17. Studi ini juga menunjukkan bahwa mencampurkan dua jenis protein nabati 

(PPI dan WG) dapat memberikan karakteristik serat pada PBM. Penelitian Grabowska et 

al. (2014) yang menggunakan kombinasi WG dan SPI juga mendukung pernyataan 

tersebut, WG dapat memberikan struktur serat yang acak dan ketika dikombinasikan 

dengan SPI dapat menghasilkan serat yang panjang dan tebal. 

Berdasarkan analisis dengan scanning electron microscope (SEM) dengan menambahkan 

nugget komersial sebagai pembanding, sampel PP17 menunjukkan jaringan yang lebih 

teraggregasi, padat dan sedikit porous. Sampel dengan kedua kombinasi sumber protein 

yang sebanding yaitu PP8.5, teramati memiliki beberapa bagian jaringan protein mulai 

sedikit menyatu. Secara umum struktur sampel PP8.5 dideskripsikan sebagai porous, 

heterogen dan berlapis. Sampel PP0 menunjukkan struktur mikro yang memiliki 

permukaan lembut, porous, bentuk jaringan yang lebih menyatu. Sebagai pembanding, 

sampel nugget komersial memiliki struktur yang lebih homogen dan sangat menyatu. 

Freeze drying membantu melalui pembentukan kristal es yang memfasilitasi terjadinya 

cross-linking antara molekul protein (Yuliarti et al., 2021).  

Sampel dengan penambahan air (A) pada penelitian Wi et al., (2020)(Tabel 3.) 

menunjukkan pori-pori yang tidak terdistribusi secara homogen dan sebagian air cell 

yang besar. Sementara sampel dengan penambahan air dan SPI (B) memiliki karakteristik 

yang homogen, berserat dan membentuk struktur seperti spons. Wang et al., (2015) 

menyebutkan bahwa SPI dapat menyerap air dan memerangkap air dalam matriks untuk 

menghasilkan struktur gel yang halus. Sampel dengan penambahan minyak canola (C) 

membentuk struktur yang sangat halus dan padat, karena ada interaksi hidrofobik antara 

textured vegetable protein (TVP) dan minyak canola. Sampel dengan minyak dan lesitin 

memiliki struktur seperti pada sampel air, yaitu memiliki air cell yang besar dan retak 

sebagian. Sampel dengan penambahan emulsi oil in water memiliki karakteristik yang 

paling halus, memiliki pori-pori melingkar yang uniform. Diduga emulsi oil in water 

membantu dispersi fase minyak untuk melekat pada matriks TVP. Penambahan air, 

minyak canola, SPI, dan lesitin (F) menghasilkan struktur yang lebih kasar. Pada foto F 

dapat teramati air cell yang besar, hal ini disebabkan karena cairan yang tidak teremulsi 

dengan baik.  
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Samard et al., (2019) melakukan perbandingan ekstrusi meat analog dengan perlakuan 

low moisture meat analog (LMMA) dan high moisture meat analog (HMMA). Ekstrusi 

dapat menjadi salah satu cara untuk teksturisasi protein, sehingga dapat dihasilkan 

struktur yang berserat. Teksturisasi menyebabkan protein yang terbuka ikatannya, 

tersusun ulang, terhidrolisis dan terdenaturasi. Protein yang terteksturisasi memiliki 

solubilitas rendah dan memiliki cross linking (Samard & Ryu, 2019a). 

Pengolahan secara low-moisture extrusion menghasilkan produk dengan karakteristik 

yang mengembang, namun memiliki pola serat yang jelas. Produk dari low-moisture 

extrusion umumnya dikeringkan sehingga memiliki shelf-life yang panjang, tetapi 

dibutuhkan rehidrasi jika akan dikonsumsi.  High-moisture extrusion di satu sisi memiliki 

long cooling die yang dapat menghasilkan produk fresh dan tekstur berserat yang lebih 

teratur (Lin et al., 2000). Perbedaan utama dari kedua metode adalah moisture feed yang 

digunakan yaitu 10-35% untuk low-moisture extrusion dan 40-80% untuk high-moisture 

extrusion. Berdasarkan hasil LMMA didapatkan struktur yang menyerupai spons, 

memiliki banyak air cell dan memiliki distribusi air cell yang luas. LMMA dengan 

penambahan WG memiliki perbedaan yaitu air cell yang lebih kecil daripada sampel yang 

tidak ditambahkan WG. Struktur transversal LMMA dengan WG memiliki karakteristik 

berserat dan struktur menyerupai spiral yang disebabkan dari penggunaan twin screw 

ektruder. HMMA dengan penambahan WG memiliki karakteristik yang lebih berserat. 

Polimerasi WG ketika ekstrusi melibatkan pembentukan ikatan disufida antra glutenin 

dan gliadins. Menurut Pietsch et al., (2017), pembuatan HMMA dengan menggunakan 

SPI saja dapat memiliki chewiness dari daging meskipun tidak memiliki karakteristik 

serat. 

Berdasarkan tampilan visual dapat disimpulkan bahwa struktur internal terbaik dihasilkan 

oleh SPI, PPI, dan WG. Perlakuan kombinasi PPI:WG (8,5:8,5) dalam penelitian Yuliarti 

et al., (2021) menunjukkan hasil paling mendekati sampel kontrol yaitu nugget komersial. 

Penambahan minyak menyebabkan mikrostruktur yang lebih padat. Teknik pengolahan 

high-moisture extrusion paling tepat digunakan untuk menghasilkan meat analog dengan 

struktur berserat mendekati daging asli.  
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Tabel 3. Tampilan struktur internal berbagai sampel meat analog 

Bahan 

utama 

Keterangan 

Sampel 
Struktur Internal Sampel Penulis 

SPI, 

MBPI, 

IPNP, 

PPI, 

WG 

A : Soy 

Protein 

Isolate (SPI) 

(Kontrol) 

B : Mung 

Bean Protein 

Isolate 

(MBPI) 

C : Isolated 

Peanut 

Protein 

(IPNP) 

D : Pea 

Protein 

Isolate (PPI) 

E : Wheat 

Gluten (WG) 

 
 

Samard & 

Ryu, 

(2019b) 

A B 

C D 

E 
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PPI, 

WG 

A. PP17 : 

Pea 

protein 

isolate : 

Wheat 

gluten 

(17:0) 

B. PP8.5 : 

(8.5:8.5) 

C. PP0 : 

(0:17) 

D. COM : 

nugget 

komersial 

(Kontrol)  

 
 

 

 

(Yuliarti 

et al., 

2021) 

A 

A 

B 

B 
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C 

C 

D 

D
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TVP, 

SPI 

A : air 

(Kontrol) 

B: air + SPI 

C : Minyak 

canola 

D: Minyak 

canola+ 

lesitin  

E : oil in 

water 

emulsion  

F : air + 

minyak 

canola + SPI 

+ lesitin  

 

Wi et al 

(2020)  
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PI, 

WG 

High 

moisture 

meat analog 

(HMMA).  

Tanpa 

penambahan 

WG: 

A. Screw 

speed 150 

rpm 

B. Screw 

speed 200 

rpm 

Penambahan 

WG: 

C. Screw 

speed 150 

rpm 

D. Screw 

speed 200 

rpm 

 

 

 

Samard et 

al., 

(2019) 
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 Low 

moisture 

meat analog 

(LMMA). 

Tanpa 

penambahan 

WG: 

E. Screw 

speed 

150 

rpm 

F. Screw 

speed 

200 

rpm 

Penambahan 

WG: 

G. Screw 

speed 150 

rpm 

H. Screw 

speed 200 

rpm 

 

 

 
E 

F 

G 

H 
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3.1.3. Warna dan Penampilan 

 

Warna menjadi salah satu kriteria kualitatif dalam kriteria produk daging dan memiliki 

peran penting dalam penerimaan konsumen. Penelitian Kamani et al., (2019) 

membuktikan bahwa penambahan protein nabati menyebabkan penurunan nilai lightness 

(L*) dan meningkatkan yellowness (b*) (Tabel 4). Sampel 100% plant based 

menunjukkan tingkat b* yang paling tinggi, sedangkan pada sampel 60% daging teramati 

nilai L* tertinggi (67.51). Selain SPI, faktor lain yang dapat mempengaruhi warna produk 

adalah keberadaan bumbu serta rempah-rempah atau keberadaan heme protein. Penelitian 

lain dari Yeater et al. (2017) dengan sampel vegetable chicken nugget menunjukkan 

semakin banyak penambahan SPI menghasilkan produk yang cenderung lebih gelap, 

sedangkan penambahan WG dapat meningkatkan nilai lightness (L*).  

Nilai lightness (L*) meningkat dengan penambahan WG dan penurunan PPI teramati 

pada penelitian Yuliarti et al., (2021)(Tabel 4.). Sampel PP17 (PPI:WG; 17:0) 

menunjukkan nilai L* terendah yaitu 57.02 dan pada sampel PP0 memiliki  nilai tertinggi 

66,29. Rendahnya nilai L* juga dipengaruhi oleh perubahan dari proses pemasakan dan 

peningkatan waktu penggorengan. Nilai a* dan b* menunjukkan tren menurun dengan 

penambahan WG pada formulasi meat analog. PP17 memiliki nilai a* yaitu 4,18 dan PP0 

memiliki nilai a* terendah yaitu 1,13. Dilihat dari nilai b*, PP17 memiliki nilai tertinggi 

yaitu 26,92 dan PP0 memiliki nilai b* terendah yaitu 22,62. Secara umum warna dari 

nugget meat analog ini adalah kuning kecokelatan, dan dipengaruhi dari warna asli dari 

jenis protein isolat yang digunakan (Yuliarti et al., 2021).  

Wi et al., (2020) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai L*a*b* dari penambahan 

cairan yang berbeda (Tabel 4.). Globula air dan minyak (A dan C) yang kecil dapat 

menyebabkan refleksi cahaya, sehingga meningkatkan nilai L*. Nilai lightness menurun 

dengan penambahan SPI. Sampel A dan B menunjukkan permukaan yang kasar, 

disebabkan karena tingginya penguapan cairan dari permukaan. Sampel B menunjukkan 

penampilan internal yang lebih homogen dari sampel A, karena SPI mampu mengikat air 

dan membentuk matriks gel yang baik.  

Berdasarkan data nilai L*a*b* penelitian Kaleda et al., (2020), perlakuan fermentasi dan 

fitase memberikan efek signifikan pada warna. Perlakuan fermentasi memiliki warna 
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yang paling gelap dan nilai redness (a*) pada sampel perlakuan fitase serta fermentasi 

menunjukkan perbedaan dengan sampel kontrol. Faktor seperti water holding capacity 

(WHC) dan makrostruktur ekstrudat dapat mempengaruhi penilaian warna pada sampel. 

Tabel 4. Nilai L*a*b* dan penampilan berbagai sampel meat analog.  

Bahan Perlakuan 

Hasil Pengukuran 

Warna Penampilan Sumber 

L* a* b* 

SPI Sosis 100% 

plant based 

(Kontrol) 

58,01 5,11 31,05 - Kamani 

et al 

(2019) 

 Sosis 20% 

Daging 

61,1 4,07 30,05 - 

 Sosis 

Daging 60% 

67,51 4,17 24,64 - 

SPI, 

WG 

PP17 57,02 4,18 26,92 

 

Yuliarti 

(2021) 

 PP13 63,73 4,63 25,98 

 
 PP8.5 60,7 3,87 22,77 

 
 PP4 66,21 3,07 22,33 
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 PP0 66,29 1,13 22,62 

 
 Nugget 

komersial 

(Kontrol) 

- - - 

 
TVP 

(SPI, 

WG) 

25 

gram 

cairan 

Air 

(A)(Kontrol) 

64,55 1,93 16,47 

 
 

Wi et 

al 

(2020) 

 

 Air + SPI 

(B) 

62,41 2,10 16,25 

 
 Minyak 

Canola (C) 

68,94 1,65 15,37 

 
 Minyak 

canola + 

lesitin (D) 

66,80 1,95 15,87 

 
 Emulsi O/W 

(E) 

70,75 1,48 16,31 

 
 Air + 

Minyak 

Canola + 

Lesitin + 

SPI (F) 

70,51 1,65 16,17 
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OPC, 

PPI 

Kontrol  73,3 3,3 20,3 

 

Kaleda 

(2020) 

 Perlakuan 

Fitase 

72,1 4,6 21,1 

 
 Perlakuan 

Fermentasi 

70,4 4,7 23,4 

 
 

Sebagian besar penelitian yang penulis temukan belum menambahkan komponen 

pewarna pada meat analog yang digunakan sebagai sampel, sehingga warna masih 

didominasi kuning pucat. Warna tersebut berasal dari warna asli bahan protein yang 

digunakan untuk membuat meat analog, seperti SPI disebutkan bahwa memiliki warna 

kuning muda (Omidiran et al., 2019). Penambahan jumlah SPI dan PPI menurunkan nilai 

lightness (*L) dan meningkatkan yellowness (b*). Penambahan WG meningkatkan nilai 

lightness (*L). Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa penambahan daging, 

komponen protein (isolat/konsentrat), dan proses fermentasi mempengaruhi warna pada 

meat analog yang dihasilkan.  

 

3.2.  Karakteristik Kimia 
 

3.2.1. Water Holding Capacity (WHC) 
 

Moisture content dan WHC dari produk daging berhubungan erat dengan juiciness. Nilai 

WHC dalam meat analog menggambarkan kemampuan protein untuk menahan air dan 

membentuk jaringan gel (Cornet et al., 2021). Ketika nilai WHC tinggi maka semakin 

meningkat juga juiciness meat analog. Pemanasan juga mempengaruhi kemampuan 
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WHC meat analog, pemanasan dapat meningkatkan kualitas jaringan gel protein dan 

formasi TVP sehingga dapat mengikat lebih banyak air. WHC pada sampel dengan 

penambahan minyak pada penelitian Wi et al., (2020) (Tabel 5) memiliki nilai yang tinggi 

(96%), hal ini karena interaksi sisi hidrokarbon dari minyak dan sisi hidrofobik asam 

amino dari TVP. Interaksi tersebut membentuk matriks gel yang memiliki kemampuan 

yang baik dalam memerangkap air.  

Tabel 5. Karakteristik water holding capacity (WHC), pH, dan cooking loss meat 

analog 

Bahan 

utama 

Keterangan 

Sampel 

Hasil 
Metode 

Pemasakan 
Sumber WHC 

(%) 

pH Cooking 

loss (%) 

SPI dan WG Sosis 100% 

plant based 

(Kontrol) 

- 7,01 6,9 

Deep fried 

Kamani 

et al 

(2019) 

Sosis 20% 

Daging 

- 6,95 10,08 

Sosis 60% 

Daging 

- 6,6 11,24 

PPI dan WG PP17 - 8,37 - 

Deep fried 

Yuliarti 

(2021) PP13 - 7,79 - 

PP8.5 - 7,60 - 

PP4 - 7,47 - 

PP0 - 7,24 - 

TVP (SPI, 

WG) 

Kondisi 

matang, 

penambahan 

25 g cairan 

Air (A) 

(Kontrol) 
95,20 - 13,80 

Baked 

Wi et 

al., 

(2020) Air + SPI 

(B) 
94,10 - 13,50 

Minyak 

Canola (C) 
96,00 - 6,70 

Minyak 

Canola + 

lesitin (D) 

95,50 - 8,90 

Emulsi O/W 

(E) 
94,20 - 11,40 

Air + 

Minyak + 

SPI + Lesitin 

(F) 

94,90 - 12,30 

TVP, SPI (3 

% 

penambahan 

metilselulosa 

Patty daging 

sapi 

(kontrol) 

98,20 5,63 6,55 

Pan seared 

(Bakhsh 

et al., 

2021) 

TVP 97,79 6,20 8,69 

SPI 97,57 6,61 7,30 
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3.2.2. Nilai pH 

 

Penelitian Kamani et al., (2019) menunjukkan nilai pH paling rendah terdapat pada 

sampel sosis yang mengandung daging dengan jumlah terbanyak (60%) (Tabel 5). pH 

dari sampel sosis 60% daging (6,6) mendekati dengan pH daging ayam pada umumnya 

yaitu 5,9 – 6,3. pH tertinggi terdapat pada sampel 100% plant based, dimana penambahan 

SPI pada penelitian dengan daging sosis kerbau juga menunjukkan peningkatan pH 

(Ahmad et al., 2010). Berdasarkan penelitian Yuliarti et al., (2021) penurunan nilai pH 

dipengaruhi oleh penambahan jumlah WG dan penurunan jumlah PPI. Sampel pH 

tertinggi ada pada sampel yang menggunakan 100% PPI (PP17) dengan nilai 8,37 dan 

terendah pada sampel yang mengandung 100% WG (PP0) yaitu senilai 7,24. Nilai pH 

meat analog juga dipengaruhi dari kondisi pH awal dari tiap sumber protein yang 

digunakan, seperti PPI 7,6; WG 5,1 dan TVP 7.42. Nilai pH pada daging sapi sangat 

rendah yaitu 5,63 karena dipengaruhi perubahan glikolitik yang umum terjadi pada 

daging (Cho et al., 2017). Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 5 dapat dikatakan 

bahwa sampel meat analog yang dibuat dengan protein isolat maupun konsentrat pada 

umumnya memiliki pH antara 6-7.  

 

3.2.3. Cooking Loss 

 

Protein nabati memiliki keunggulan dalam meminimalkan cooking loss dan penyusutan, 

serta meningkatkan stabilitas emulsi pada meat analog. Pengukuran cooking loss berguna 

untuk mengetahui kapabilitas bahan pangan dalam mengikat air dan lemak setelah 

terjadinya denaturasi dan agregasi protein. Nilai cooking loss pada sampel sosis dengan 

100% protein plant based pada penelitian Kamani et al., (2019) memiliki nilai yang lebih 

rendah, menunjukkan bahwa jaringan struktur emulsi pada sosis 100% plant based 

(kontrol) memiliki kemampuan lebih baik dalam mengembalikan moisture setelah proses 

pemasakan. Penyusutan setelah proses pemasakan juga dapat terjadi yang disebabkan 

oleh denaturasi protein ketika proses pemasakan yang menyebabkan keluarnya cairan dan 

terjadi perubahan struktur. Cooking loss dapat dipengaruhi dari berbagai faktor seperti 

suhu, waktu dan metode pemasakan, bahan tambahan dalam emulsi, jenis dan jumlah 

lemak yang terkandung dalam bahan (Kamani et al., 2019). Penelitian Youssef & Barbut 
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(2011) yang menggunakan sampel protein daging dan protein nabati menunjukkan bahwa 

nilai cooking loss pada sampel protein non-daging lebih rendah (<13%).  

Cooking loss juga berhubungan dengan penyusutan sampel. Penyusutan daging selama 

pemasakan menjadi faktor penting dalam mengevaluasi kualitas daging, dimana 

berhubungan dengan juiciness dan yield pada produk akhir (Wi et al., 2020). Cooking 

loss pada sampel A dan B dalam penelitian Wi et al., (2020) memiliki nilai tertinggi 

(Tabel 5). Hal ini disebabkan ketika suhu tinggi, asam amino hidrofobik menjadi terbuka 

karena penurunan jumlah β-sheet (Wang et al., 2015). SPI dalam sampel B yang terpapar 

panas tidak dapat menyerap air sehingga didapatkan nilai cooking loss yang tinggi. 

Meat analog dengan penambahan minyak (C) memiliki  memiliki nilai cooking loss yang 

rendah. Ketika meat analog hanya ditambahkan dengan minyak, maka terdapat interaksi 

hidrofobik antara protein dan minyak atau antar protein, menghasilkan sifat elastis dan 

meningkatkan gel strength. Karena hal tersebut, air dalam meat analog dapat tertahan 

dalam struktur gel dengan interaksi hidrofobik. (Wi et al., 2020). 

Sedangkan keberadaan lesitin yang bersifat ampifilik, dapat mengikat air dan lemak. 

Namun, air yang terikat oleh ikatan hidrogen dapat terlepas ketika adanya perlakuan suhu 

tinggi.  Sampel yang terpapar suhu tinggi dapat mengalami penyusutan jaringan yang 

dapat berakhir dengan keluarnya air. Berdasarkan poin-poin tersebut maka nilai cooking 

loss pada sampel dengan penambahan minyak dan lesitin (D) lebih tinggi (Wi et al., 

2020).  

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah disajikan dalam tabel 5, ditunjukkan bahwa 

teknik pengolahan dan jenis bahan yang ditambahkan sangat berpengaruh terhadap nilai 

cooking loss. Menurut Dreeling et al., (2000) metode pemasakan dengan baking 

seharusnya menghasilkan sampel dengan cooking loss lebih rendah daripada metode 

frying dan pan searing. Penelitian Wi et al., (2020) walaupun dengan pengolahan baking 

memberikan data yang bertolak belakang, karena penambahan SPI dan lesitin 

menyebabkan penurunan cooking loss. Data sampel patty daging sapi penelitian Bakhsh 

et al., (2021) dapat memiliki cooking loss rendah karena telah ditambahkan metilselulosa 

sebanyak 3%. Penambahan hidrokoloid selulosa dapat mengikat cairan dalam produk 

(Bakhsh et al., 2021), sehingga menurunkan cooking loss.  


