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ABSTRACT 
 
 
 

THE EFFECT OF SPICES AND PALM SUGAR CONCENTRATION TO 
PHYSICAL AND CHEMICAL QUALITY OF WHEY SAUCE 

 
 

This research was carried out at Laboratory of Animal Product 
Technology of Animal Husbandry Faculty, Central Laboratory of Food Science 
and Technology, and Laboratory of Agriculture Product Technology, Agriculture 
Technology Faculty, Brawijaya University, from March 1st until  May 31st 2007.  

The material used in the research was whey sauce. This present work 
aimed to study the proper concentration of spices and palm sugar to produce whey 
sauce based on physical and chemical properties. Factorial Randomized Block 
Design was used in the experiment. Whey was supplemented with 5% (A1) and 
10% (A2) of spices and supplemented with 40% (B1), 50% (B2) and 60% (B3) of 
palm sugar to produce whey sauce. The whey sauce was evaluated for total sugar, 
total soluble solid, specific gravity and lightness. 

The results showed that the addition of spices and palm sugar significantly 
influenced the quality of whey sauce. The combination of these treatments gave a 
highly significant effect on the total sugar (47,55% - 65,62%), total soluble solid 
(64,63 - 77,73brix), specific gravity (1,29 - 1,40) and lightness (22,15 - 24,83).  
The best quality of whey sauce according to Indonesian Standard National was 
obtained from the whey supplemented with 5% spices (w/v) and 50% palm sugar 
(w/v). Further research is needed to examine the shelf life of the whey sauce in 
varieties of food products. 

 
 

Keywords : whey, sauce, spices, palm sugar, sauce quality. 
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RINGKASAN 
 
 
 

PENGARUH KONSENTRASI BUMBU DAN GULA MERAH              
PADA PEMBUATAN KECAP MANIS WHEY TERHADAP KUALITAS 

FISIK DAN KIMIA 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi 
Pangan, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan dan 
Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya pada tanggal 1 Maret – 31 Mei 2007. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 
bumbu dan gula merah pada pembuatan kecap manis dari whey ditinjau dari  
kualitas fisik dan kimia yaitu total glukosa, total padatan terlarut, berat jenis dan 
tingkat kecerahan warna (L*). Kegunaan penelitian ini adalah memberikan 
masukan, informasi dan pengembangan teknologi hasil ternak berupa produk 
olahan dari whey kepada masyarakat dan menghasilkan produk kecap dari whey 
yang berkualitas baik yaitu produk yang disukai konsumen dan memenuhi standar 
kualitas yang berlaku. 
 Materi penelitian adalah kecap whey yang dibuat dari whey keju, bumbu – 
bumbu dan gula merah. Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial (2 x 3) 
dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama adalah penggunaan 
bumbu 5% (A1) dan 10% (A2) dari volume whey. Faktor kedua adalah 
penggunaan gula merah 40% (B1), 50% (B2) dan 60% (B3). Variabel yang diukur 
adalah total glukosa, total padatan terlarut, berat jenis dan tingkat kecerahan 
warna. Data dianalisa dengan sidik ragam dan jika terdapat perbedaan di antara 
perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bumbu memberikan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total glukosa, total padatan 
terlarut, berat jenis dan tingkat kecerahan warna. Penggunaan gula merah 
memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap total glukosa, total 
padatan terlarut, berat jenis dan tingkat kecerahan warna. Kombinasi kedua 
perlakuan memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap total glukosa 
(47,55% sampai 65,62%), dan sangat nyata (P<0,01) terhadap total padatan 
terlarut (64,63 sampai 77,73 brix), berat jenis (1,29 sampai 1,40) dan tingkat 
kecerahan warna (22,15 sampai 24,83). Konsentrasi bumbu dan gula merah yang 
tepat pada pembuatan kecap whey yaitu penggunaan bumbu 5% dan gula merah 
50% dengan nilai total glukosa 57,53%, total padatan terlarut 69,93 brix, berat 
jenis 1,33 dan tingkat kecerahan warna 24,63.  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah semakin 
meningkatnya konsentrasi bumbu dan gula merah akan meningkatkan nilai total 
glukosa, total padatan terlarut dan berat jenis serta menurunkan nilai tingkat 
kecerahan warna kecap whey. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut 
untuk mengetahui daya simpan kecap whey selama penyimpanan dan pemasaran 
pada suhu kamar. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 

1.1.  Latar Belakang  

Di Indonesia banyak dijumpai industri keju dari susu sapi dengan berbagai 

ukuran dan kapasitas produksinya, salah satu di antaranya adalah industri keju 

Malang di Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Jawa Timur. Permasalahan yang 

dihadapi dalam pembuatan keju adalah dihasilkannya limbah cair (whey) sekitar 

80 – 90 % dari total susu segar sisa dari pembentukan curd yang relatif banyak 

yaitu 36 liter per satu kali proses produksi 4 kilogram keju. Hal ini diperkuat 

dengan data bahwa limbah whey diseluruh dunia dapat mencapai lebih kurang 118 

juta ton/tahun, dimana 66 % di Eropa, 25 % di USA dan 9 % tersisa di negara – 

negara lain (Anonim, 2006). 

Whey merupakan hasil ikutan dari pengolahan keju setelah mengalami 

pemotongan curd. Setiap memproduksi 1 kilogram keju dari 10 liter susu akan 

menghasilkan 9 liter whey (Clark,1992). Menurut Gordon (1993), komposisi whey 

terdiri dari 4,8 % laktosa, 0,6 % protein, 0,15 % asam laktat, 0,25 % nitrogen 

bukan protein, 0,1 % lemak dan 0,6 % mineral. Jenis protein yang terdapat dalam 

whey adalah β-laktoglobulin, α-laktalbumin, imunoglobulin dan serum globulin 

(Anonim, 1997).  

Whey belum begitu dikenal oleh masyarakat Indonesia, padahal whey keju 

mempunyai banyak manfaat antara lain dalam produk makanan maupun 

kesehatan. Selama ini whey masih belum banyak dimanfaatkan dengan baik 

sehingga masih merupakan limbah atau hasil samping yang dapat menyebabkan 
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pencemaran lingkungan, oleh karena itu perlu adanya suatu usaha untuk 

memanfaatkan whey menjadi produk lain yang mempunyai nilai guna, salah 

satunya adalah dengan pembuatan kecap.  

Masyarakat Indonesia telah mengenal kecap sebagai penyedap masakan. 

Kecap merupakan produk olahan cair yang berwarna coklat gelap, digunakan 

sebagai penambah citarasa atau penambah lauk – pauk saat bersantap. Kecap di 

Indonesia dibagi menjadi dua macam  yaitu kecap manis dan kecap asin 

(Kuswanto dan Sardjono, 1988). Kecap pada umumnya diolah dari kedelai, 

kemudian berkembang dari produk peternakan dan perikanan. 

Kecap dari bahan whey merupakan salah satu alternatif dalam pemanfaatan 

limbah keju menjadi produk olahan melalui proses perebusan dengan penambahan 

bumbu dan gula. Penambahan konsentrasi bumbu dan gula pada produksi kecap 

yang telah beredar di pasaran dengan kisaran konsentrasi bumbu 5-10 persen dan 

gula sebesar 15-40 persen. Hasil penelitian Rosyidah (2005) menunjukkan bahwa 

penambahan konsentrasi bumbu 10 % dan gula 55 % pada pembuatan kecap dari 

limbah cair (kaldu) daging mempunyai kadar protein 3,27 %, total glukosa 63,88 

%, warna 23,235 (L*) dan rendemen 59,69 %. Penggunaan bahan baku kecap 

yang berbeda tentunya akan memberikan hasil yang berbeda pula. Penambahan 

konsentrasi bumbu dan gula yang berbeda dalam pembuatan kecap dari whey 

mempengaruhi kualitas produk akhir yang akan dihasilkan. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan bumbu dan gula merah dalam pembuatan kecap dari whey ditinjau 
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dari sifat fisik dan kimia yaitu total glukosa, total padatan terlarut, berat jenis dan 

tingkat kecerahan warna (L*).  

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan bumbu 

dan gula merah pada pembuatan kecap manis dari whey terhadap kualitas fisik dan 

kimia yaitu total glukosa, total padatan terlarut, berat jenis dan tingkat kecerahan 

warna (L*).  

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Memberikan masukan, informasi dan pengembangan teknologi hasil 

ternak berupa produk olahan dari whey kepada masyarakat dan menghasilkan 

produk kecap dari whey yang berkualitas baik yaitu memenuhi standar kualitas 

yang berlaku. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Whey merupakan cairan berwarna kuning kehijauan yang diperoleh dari 

penyaringan dan pengepresan curd selama proses pembuatan keju. Setiap 

memproduksi 1 kilogram keju dari 10 liter susu akan menghasilkan 9 liter whey 

(Clark,1992). Komposisi whey menurut Gordon (1993), komposisi whey terdiri 

dari 4,8 % laktosa, 0,6 % protein, 0,15 % asam laktat, 0,25 % nitrogen bukan 

protein, 0,1 % lemak dan 0,6 % mineral. Jenis protein yang terdapat dalam whey 

adalah β-laktoglobulin, α-laktalbumin, imunoglobulin dan serum globulin 

(Anonim, 1997).  

Pemanfaatan whey secara tepat akan memberikan nilai ekonomi yang 

tinggi, memberikan kelengkapan dan efisiensi penggunaan bahan baku susu, serta 
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mengurangi polutan cair (Spreer, 1998). Pemanfaatan whey secara komersial telah 

dilakukan, yaitu dengan mengolah whey menjadi bahan makanan dan minuman 

seperti nata de milko, edible film, rivella, dan yogurt whey. Produk-produk 

minuman whey telah diproduksi hanya untuk pasaran lokal saja, belum diekspor. 

Sebagai contoh “Rivella” telah berhasil diproduksi dan dipasarkan di Swiss, 

namun tidak di tempat lain (Gordon, 1993). Kandungan gizi whey cukup tinggi 

sehingga sangat tepat jika digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kecap. Salah 

satu produk yang dapat dihasilkan dari limbah keju (whey) adalah kecap whey. 

Kecap adalah cairan kental berwarna coklat gelap yang mengandung 

protein yang diperoleh dari perebusan kedelai yang telah difermentasi dan 

ditambah gula, garam, dan rempah – rempah, digunakan sebagai penambah 

citarasa atau penambah lauk – pauk saat bersantap (SNI, 1995). Kecap dari bahan 

whey merupakan salah satu alternatif dalam pemanfaatan limbah keju menjadi 

produk olahan melalui proses perebusan dengan penambahan bumbu dan gula. 

Penambahan bumbu dan gula pada pembuatan kecap manis dari whey memiliki 

fungsi sebagai penambah cita rasa. Penambahan gula juga dapat meningkatkan 

nilai berat jenis dan tingkat kecerahan atau warna dari kecap serta merupakan 

faktor utama dari penambahan rasa manis dalam produksi kecap. Penambahan 

bumbu dan gula merah juga berperan dalam mempengaruhi flavour, penambahan 

rasa manis, dan sebagai bahan pengawet (Pitojo, 1996).   

 Kecap yang ada dipasaran saat ini mempunyai tingkat kemanisan yang 

bermacam – macam (Kuswanto dan Sardjono, 1988). Ada kecap asin, manis 

sedang dan manis. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut tentang konsentrasi 
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penambahan bumbu dan gula merah untuk mengetahui dan menentukan tingkat 

kualitas fisik dan kimianya.  

 
1.6. Hipotesis Penelitian 

 Perbedaan penggunaan bumbu dan gula merah pada pembuatan kecap 

manis dengan bahan baku whey akan memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap kualitas fisik dan kimia kecap manis yang dihasilkan. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Whey 

Whey adalah serum susu yang dihasilkan dari industri pembuatan keju 

setelah proses pemisahan kasein dan lemak selama pengendapan susu. Whey telah 

lama dikenal sebagai limbah industri pangan, khususnya dari proses produksi susu 

olahan yaitu keju. Whey tersebut merupakan polutan terbesar dari air limbah 

produksi keju diikuti dengan air pencuci dan air pasteurisasi. Setiap kilogram keju 

yang diproduksi akan menghasilkan 8-9 liter whey cair (Jenie dan Rahayu, 1993). 

Adapun komposisi dari whey segar dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Komposisi whey segar 
Komposisi whey  Satuan Whey manis Whey asam 
Air  
Bahan Kering 
Laktosa  
Asam Laktat 
Total Protein 
Whey Protein 
Mineral  
pH 
Nilai SH 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 

93 – 94 
6 – 6,5 
4,5 – 5 
Sedikit 
0,8 – 1,0 
0,6 – 0,65 
0,5 – 0,7 
6,4 – 6,2 
Sekitar 4    

94 – 95  
5 – 6  
3,8 – 4,3 
Sampai 0,8 
0,8 – 1,0 
0,6 – 0,65 
0,5 – 0,7 
5,0 – 4,6 
20 – 25  

Sumber : Spreer (1998). 

 
 Tiga komponen utama bahan kering whey yaitu laktosa, protein dan 

mineral dapat dilihat pada Tabel 1. Laktosa yang terkandung dalam whey asam 

lebih rendah dibandingkan whey manis, karena sebagian laktosa dalam whey asam 

telah difermentasi menjadi asam laktat. Asam laktat yang terdapat dalam whey 

manis akan meningkat cepat bila tidak segera dipasteurisasi atau disimpan pada 

suhu dingin. Rata – rata kandungan protein dalam whey manis lebih tinggi 
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daripada whey asam sehingga lebih menguntungkan bila dimanfaatkan sebagai 

bahan baku dalam industri makanan (Clark, 1992). 

Protein whey memiliki komponen nitrogen dalam whey susu setelah 

pengendapan kasein pada pH 4,6. Jenis protein yang terdapat dalam whey adalah 

β-laktoglobulin, α-laktalbumin, serum albumin, laktoferin, dan proteopepton 

(Kilara dan Halwarkar, 1996). Protein whey umumnya globuler yang disebabkan 

oleh gugus disulfida yang jumlahnya cukup tinggi. Protein whey tidak mengalami 

pengendapan oleh pengasaman atau renneting, namun ketika susu dipanaskan 

hingga 65oC atau lebih, protein whey mulai terdenaturasi (Gordon, 1993). 

Kilara (1994) menyatakan bahwa apabila whey dipanaskan di atas 65oC, 

viskositas whey relatif meningkat dan akan terus meningkat pada suhu di atas 

85oC. Protein whey terdenaturasi pada suhu 65oC – 85oC dan pada suhu di atas 

85oC akan terjadi agregasi protein yang menyebabkan peningkatan nilai 

viskositas. β-laktoglobulin dan α-laktalbumin merupakan protein utama dalam 

whey. β-laktoglobulin merupakan suatu protein globuler kompleks yang 

mengandung gugus-gugus sulfhidril (-SH-) bebas dengan rantai polipeptida 

tunggal yang berperan pada flavour masak susu yang dipanaskan. β-laktoglobulin 

memiliki berat molekul monomer 18,363 kDa untuk sebagian varian A dan B. β-

laktoglobulin kaya akan lisin, leusin, asam glutamat dan asam aspartat (de Man, 

1999). Menurut pendapat Kilara dan Halwarkar (1996), α-laktalbumin terjadi 

sebagian varian A dan B yang mempunyai 123 asam amino dengan berat molekul 

14,175-14,200 kDa, sedangkan Goff dan Hill (1992) memberikan tambahan 

bahwa α-laktalbumin mengandung 8 sistein dan 4 residu triptofan. 
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Laktosa merupakan 70 % dari zat padat yang terdapat dalam whey, oleh 

karena itu laktosa memegang peranan penting dalam menentukan sifat dari 

produk-produk whey (Adnan, 1984). Laktosa yang terdapat dalam susu dapat 

dipergunakan untuk pembuatan sosis yang mengandung susu kering tanpa lemak 

(Kramlich, Pearson, and Tauber, 1982).  

Spreer (1998) berpendapat walaupun whey merupakan limbah, namun whey 

mempunyai nilai nutrisi protein dan karbohidrat sehingga dapat dimanfaatkan 

dalam bidang pangan. Pemanfaatan whey secara tepat akan memberikan nilai 

ekonomi yang tinggi, memberikan kelengkapan dan efisiensi penggunaan bahan 

baku susu, serta mengurangi polutan cair. Pemanfaatan whey secara komersial 

telah dilakukan oleh Gordon (1993), yaitu dengan mengolah whey menjadi bahan 

makanan dan minuman. Produk-produk minuman whey telah diproduksi hanya 

untuk pasaran lokal saja, belum diekspor. Sebagai contoh “Rivella” telah berhasil 

diproduksi dan dipasarkan di Swiss, namun tidak di tempat lain. 

 
2.2. Kecap 

Kecap merupakan hasil pengolahan makanan secara fermentasi yang 

mempunyai aroma dan cita rasa khas, berbentuk cairan berwarna coklat muda 

sampai kehitaman (Presscot and Dunns, 1981). Menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI) (1995), kecap adalah cairan kental yang mengandung protein 

yang diperoleh dari perebusan kedelai yang telah difermentasi dan ditambah gula, 

garam, dan rempah – rempah. Selain diperoleh dari kedelai, kecap juga dapat 

dibuat dari bahan baku lain, seperti misalnya kecipir, kacang gude, ikan lemuru 

dan daging (Viviani dan Arsyad, 1991). 
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Di Indonesia dikenal dua macam kecap yaitu kecap asin dan kecap manis, 

kecap asin adalah kecap yang diperoleh dari filtrat hasil ekstraksi tanpa atau 

ditambah sedikit gula, sedangkan kecap manis diperoleh dari pengenceran dengan 

penambahan gula sehingga diperoleh rasa yang manis. Kriteria mutu kecap manis 

dan kecap asin di Indonesia dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini. 

 
Tabel. 2. Syarat Mutu Kecap Berdasarkan SNI 1995  
Parameter Kecap Manis Kecap Asin 
Berat Jenis 
Bau, Rasa, Warna 
Garam 
Sukrosa 
Gula reduksi 
Reaksi Lakmus 
Zat Pengawet Buatan 
(As. benzoat dan garamnya) 
Kapang  
Bahan Berbahaya 
Protein 

Min 1,35 
Normal 
Maks. 10 % 
Min. 30 % 
Min. 35 % 
Tidak alkali 
Maks. 250 mg/kg 
 
Negatif 
Negatif 
Min. 2 % 

Min 1,25 
Normal 
Min. 10 % 
Maks. 10 % 
- 
Tidak alkali 
Maks. 250 mg/kg 
 
Negatif 
Negatif 
Min. 3 % 

Sumber : Anonim (1985) 

 
Kecap umumnya dibuat dari bahan hidrolisat protein. Hidrolisis dapat 

dilakukan secara tradisional, kimia, maupun dengan menggunakan enzim. Pada 

proses hidrolisis tersebut, zat kimia atau enzim berfungsi sebagai katalisator 

(Tjokroadikoesoemo, 1986).  

Pada proses hidrolisis tradisional, yang berperan untuk memecah ikatan 

peptida bahan adalah enzim yang berasal dari bahan itu sendiri. Beddow and 

Ardhesir (1979) dalam Sukardi (1985) menyatakan bahwa waktu yang dibutuhkan 

untuk memperoleh cairan hidrolisis protein yang kaya akan nitrogen terlarut 

memerlukan waktu yang lama. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

kecap ikan dengan kandungan nitrogen yang tinggi sekitar 6-12 bulan. Beddow 

and Ardhesir (1979) dalam Sukardi (1985) menyebutkan salah satu cara lain untuk 
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menghidrolisis kandungan protein dalam suatu bahan dapat menggunakan enzim 

proteolitik baik yang berasal dari bahan itu sendiri atau dengan penambahan 

enzim dari luar bahan. Enzim proteolitik yang ditambahkan dapat berasal dari 

hewan maupun dari tumbuhan.  

Winarno dan Fardiaz (1980) menambahkan bahwa kecap yang baik 

mempunyai kandungan protein 6%, lemak 1%, karbohidrat 9% dan air 62%. Fisik 

kecap mempunyai warna coklat, bau dan rasa khas serta banyak mengandung 

nitrogen terlarut dalam garam. Kecap berfungsi sebagai penyedap masakan atau 

ditambahkan pada nasi. Kecap dapat dibuat dari ikan-ikan non ekonomi, isi perut 

ikan dan berbagai macam jenis kerang-kerangan termasuk kupang (Basmal, 

1993).  

 
2.3. Bumbu-Bumbu 

Penambahan bumbu bertujuan sebagai penyedap rasa kecap dan pemberian 

gula bertujuan sebagai pemanis dari kecap. Gula juga memberikan rasa dan bau 

yang sedap pada masakan, serta memberi pengaruh pengawetan terhadap bahan 

makanan yang bersifat antimikroorganisme. Bawang putih sebagai penyedap rasa 

dengan rasa gurih, merica dapat memberi rasa pedas yang hangat, kayu manis 

dapat memberi aroma harum, garam dapur memberikan rasa asin (Haryoto, 1999). 

 
2.3.1. Garam 

Garam yang sering dipakai dalam susunan makanan sehari-hari atau dalam 

pengolahan makanan adalah garam dapur yang dikenal dengan nama natrium 

klorida (Winarno dan Fardiaz, 1980). 
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Garam berfungsi sebagai pengawet atau penghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, penambah aroma dan cita rasa atau flavour. Garam akan 

menurunkan tekanan osmotik medium atau bahan pangan yang juga akan 

direfleksikan dengan rendahnya aktifitas air pada sel dan menyebabkan air dalam 

sel mikroorganisme akan terserap keluar sel dan dapat menyebabkan sel 

kekurangan air dan mati (Purnomo dan Adiono, 1987). 

 
2.3.2. Rempah-Rempah 

Penggunaan rempah-rempah tergantung dari selera, menurut Pitojo (1996), 

bumbu yang biasa digunakan dalam pembuatan kecap adalah bawang putih 1,2%, 

ketumbar 0,5%, keluwak 4%, pekak 0,05%, kunyit 0,8%, daun salam 0,6%, daun 

sereh 0,6%, lengkuas 1,4% dan penyedap rasa monosodium glutamate atau lebih 

dikenal dengan vetsin 0,5%, garam 2,25% dan gula 75% dari bahan baku. 

 
2.4. Gula Merah 

Gula merah (gula jawa) merupakan gula yang dapat dibuat dari nira tebu, 

kelapa, siwalan, aren, dan nipah. Gula merah dari kelapa biasanya digunakan 

sebagai pemanis kue, minuman, dan bumbu sayur (Anonim, 1988). Berdasarkan 

sifat kimianya, sukrosa adalah karbohidrat dengan rumus kimia C12H22O11 yang 

merupakan disakarida dan terdiri dari dua komponen monosakarida yaitu            

D-glukosa dan D-fruktosa (Sudarmadji, Haryono, dan Suhardi, 1997). 

Kualitas gula merah ditentukan oleh komponen yang ada pada gula dan 

kenampakan, yaitu : bentuk, warna, dan kekerasan. Berdasarkan penilaian 

terhadap warna, gula merah yang berwarna cerah mempunyai mutu lebih baik 
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daripada yang berwarna gelap (Goutara dan Wijandi, 1975). Komposisi kimia 

gula merah dapat dilihat seperti pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Komposisi Kimia Gula Merah ( 100 g ) 
Komposisi Jumlah (gram) 
Air 
Sukrosa 
Gula reduksi 
Abu 
Protein 
Pektin, Gum, Lemak 

10,92 
68,35 
6,58 
2,19 
1,64 
10,34 

Sumber : Thampan (1982) 

 
 Dalam proses pembuatan kecap ternyata peranan gula merah sangat 

penting, diantaranya adalah sebagai penambah cita rasa, pemberi warna coklat 

kehitaman dan sebagai bahan pengawet dengan adanya penurunan aktifitas air 

(Anonim, 1990). Lebih lanjut de Man (1986) menambahkan bahwa pembentukan 

warna karamel semakin cepat bila kandungan gula reduksi bahan semakin tinggi. 

Rasa dan aroma yang khas menyebabkan gula merah banyak digunakan dalam 

pengolahan makanan baik dalam skala rumah tangga maupun industri kembang 

gula, dodol, kecap dan lain-lain (Suprayitno, 1993). Manfaat penambahan gula 

pada kecap adalah sebagai pengawet, selain itu juga menyebabkan warna gelap 

kecoklatan yang disebabkan oleh terjadinya reaksi browning, baik secara oksidatif 

atau non oksidatif antara asam amino dengan gula (Yokotsuka 1960 dalam 

Schwigert, 1983). Menurut Apriyantono dan Wiratma (1997), jenis gula yang 

umum digunakan adalah gula palma atau kelapa, tetapi selain gula palma dapat 

juga digunakan gula tebu dan molases. Menurut Winarno dan Fardiaz (1980), 

penggunaan gula pada konsentrasi lebih dari 70% dapat mencegah berbagai 

kerusakan bahan pangan, sedangkan bila pada bahan pangan diberi gula sebesar 
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40%, banyak air yang bebas menjadi tidak bebas lagi untuk kehidupan bakteri dan 

aktifitas air (Aw) dari bahan menjadi turun. Turunnya aktifitas air menurunkan 

pula faktor-faktor yang berpengaruh dalam reaksi-reaksi perusakan, baik secara 

kimia maupun secara mikrobiologi dalam bahan pangan (Purnomo dan Adiono, 

1987). Sudarmadji dkk. (1997) menyatakan bahwa kristal sukrosa jika 

berhubungan langsung dengan udara dapat menyerap uap air 1 sampai 5 persen 

(dari berat sukrosa) dan akan dilepaskan kembali apabila dipanaskan pada suhu 

90oC. Pada suhu 160oC sampai dengan 186oC, sukrosa akan membentuk arang 

yang mengeluarkan bau karamel yang spesifik. Sukrosa dengan berat 1 gram 

dapat larut dalam 0,5 ml air (suhu kamar) atau dalam 0,2 ml air mendidih. 

Winarno (1997) menyebutkan bahwa pada umumnya reaksi pencoklatan 

dapat dibagi menjadi dua yaitu secara enzimatik dan non enzimatik. Proses 

pencoklatan enzimatik terjadi karena adanya enzim fenol oksidase kontak dengan 

oksigen pada substrat jenis ortodihidroksi atau trihidroksi. Pencoklatan non 

enzimatik dengan gugus amino primer pada suhu tinggi. Proses pencoklatan non 

enzimatik terbagi tiga yaitu reaksi karamelisasi, maillard dan pencoklatan akibat 

vitamin C. 

 
2.5. Karakteristik Kimia dan Fisik Kecap 

2.5.1. Total Glukosa  

 Menurut Judoamidjojo (1987), kecap manis mengandung banyak gula 

palma (26 – 61 %) dan sedikit garam (3 – 6 %). Penambahan gula mempunyai 

kontribusi terhadap total glukosa, viskositas dan warna produk.  

 Winarno (1997) berpendapat bahwa pada reaksi Maillard terjadi reaksi 

antara gula dan asam amino dari protein. Pada keadaan ini gugus amino dari 
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protein bereaksi dengan gugus aldehid atau keton dari gula pereduksi dan 

menghasilkan warna coklat. Selain itu rendahnya total glukosa juga dipengaruhi 

oleh proses karamelisasi gula merah. 

 
2.5.2. Total Padatan Terlarut 

Total padatan terlarut menunjukkan jumlah padatan terlarut yang ada di 

produk. Besarnya nilai total padatan ini ditentukan oleh jumlah bahan-bahan yang 

digunakan dalam pembuatan kecap manis meliputi hidrolisat protein kedelai dan 

bahan-bahan tambahan (Winarno, 1997). Bumbu dan gula merah banyak 

mengandung bahan padatan (Issosetiyo dan Sudarto, 2001). Thampan (1982) 

menambahkan bahwa gula merah mengandung bahan – bahan padatan seperti 

sukrosa, gula reduksi, abu, protein, pektin, gum, dan lemak. Bumbu – bumbu 

seperti bawang putih mengandung protein, hidrat arang, lemak, vitamin B1 dan 

C1, kalori, fosfor, kalsium dan besi (Anonim, 2007d). Salam mengandung 

sejumlah zat antara lain minyak atsiri, tanin, flavonoid, siral dan euganol 

(Anonim, 2007c). Serai mengandung minyak atsiri, setranelal dan geraniol 

(Wijayakusuma, 1997). Daun jeruk purut mengandung zat tanin, steroid 

triterpenoid, dan minyak atsiri.   

 
2.5.3. Berat Jenis 

Berat jenis ditentukan oleh berat molekul, komponen – komponen 

penyusun bahan baku atau produk, semakin tinggi berat molekul dan komponen 

penyusunnya maka semakin tinggi pula berat jenisnya (Wijaya, Fenniwaty, 

Winarno dan Hadad, 1997). Berat jenis selain untuk mengukur sifat fisik juga 

untuk mengetahui efisiensi proses yang berlangsung, dimana dapat digunakan 
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menentukan koefisien viskositas (Ketaren, 1990). Kumalaningsih (1982) 

menyatakan bahwa penambahan gula merah yang dipanaskan akan meningkatkan 

konsentrasi zat padat terlarut di dalam larutan sehingga berat jenis larutan kecap 

meningkat. 

Pengukuran berat jenis menurut Sudarmadji dkk. (1997), menggunakan 

piknometer 10 ml yang diukur pada suhu 15oC dengan perbandingan selisih 

piknometer yang berisi zat dikurangi berat tabung kosong piknometer yang berisi 

akuades dikurangi tabung kosong piknometer.  

 
2.5.4. Tingkat Kecerahan Warna (L*) 

 Warna suatu bahan dipengaruhi oleh adanya cahaya yang diserap dan 

dipantulkan (Lawless, 1998). Nilai L* menyatakan tingkat terang gelap dengan 

kisaran 0-100, nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, 

sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderungan warna putih atau terang 

(Pomeranz and Meloan, 1994). 

Penambahan gula pada kecap manis menyebabkan warna gelap kecoklatan 

yang disebabkan oleh terjadinya reaksi browning, secara oksidatif antara asam 

amino dengan gula (Yokosutka, 1985). 

Warna L*, a*, b* Color space atau L*, C*, h* pada dasarnya dapat dinyatakan 

berdasarkan warna itu sendiri (hue), terang (lightness) dan berdasar kejelasan warna 

(saturation). Hue atau b* menyatakan warna seperti kuning dan biru. Lightness 

menyatakan gelap terangnya warna, warna yang paling terang adalah putih dan 

yang gelap adalah hitam sedangkan saturation atau a* merupakan kejelasan dari 

warna (merah dan hijau). Pengukuran warna dapat ditentukan dengan menggunakan 

alat ukur color reader (Yuwono dan Susanto, 1998). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sentral Ilmu dan Teknologi 

Pangan, Laboratorium Teknologi Hasil Ternak dan Laboratorium Teknologi Hasil 

Pertanian Universitas Brawijaya pada tanggal 1 Maret – 31 Mei 2007. 

 
3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah whey yang diambil dari 

pemotongan curd dalam proses pembuatan keju dari susu sapi di laboratorium. 

Bumbu – bumbu dan gula yang digunakan diperoleh dari Pasar Besar Malang 

meliputi keluwak, lengkuas, bawang putih, sereh, daun salam, daun jeruk, pekak, 

dan ketumbar. Gula yang digunakan adalah gula merah dari kelapa. 

 Bahan kimia yang diperlukan adalah bahan – bahan untuk analisa total 

glukosa meliputi pereaksi anthrone 0,1 % (merck), H2SO4 pekat, larutan glukosa 

standar 0,2 mg/ml, dan bahan tambahan untuk uji total padatan terlarut, berat jenis 

dan tingkat kecerahan warna seperti larutan etanol, dietil eter, dan akuades 

diperoleh dari toko bahan kimia di Malang. 

Peralatan yang digunakan adalah seperangkat alat dapur untuk pembuatan 

kecap. Analisis total glukosa menggunakan tabung reaksi (pyrex), pipet ukur 1 ml 

dan 5 ml (pyrex), water bath CFL 1083 Germany,  corong kecil, kuvet, dan 

spektrofotometer spectronic 20/Genesys USA,  analisis total padatan terlarut 

dengan hand refraktometer atago N-1E Japan, dan analisis berat jenis meliputi 
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timbangan analitik denver M 310 USA, dan piknometer pyrex Germany, serta 

analisis tingkat kecerahan warna dengan colour reader minolta CR-10 Japan. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan faktorial dengan 

rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK) menggunakan 2 faktor yang 

diulang 3 kali. Faktor I adalah bumbu yang terdiri atas 2 level, yaitu konsentrasi 

bumbu 5% (A1) dan 10% (A2) sedangkan faktor II adalah gula merah yang terdiri 

atas 3 level, yaitu konsentrasi gula merah 40% (B1), 50% (B2), dan 60% (B3) 

sehingga diperoleh 6 perlakuan. Kombinasi perlakuan konsentrasi bumbu dan 

gula merah terdapat pada Tabel 4. Persentase tingkat konsentrasi pada perlakuan 

dihitung dari volume bahan baku (whey). 

 
Tabel 4. Kombinasi Perlakuan Konsentrasi Bumbu dan Gula merah 

Bumbu (%) Gula merah 
(%) A1 (5) A2 (10) 

B1 (40) A1B1 A2B1 

B2 (50) A1B2 A2B2 

B3 (60) A1B3 A2B3 

Keterangan : 
A1 B1 = bumbu 5% b/v dan gula 40% b/v  

A1 B2 = bumbu 5% b/v dan gula 50% b/v  

A1 B3 = bumbu 5% b/v dan gula 60% b/v   

A2 B1 = bumbu 10% b/v dan gula 40% b/v 

A2 B2 = bumbu 10% b/v dan gula 50% b/v 

A2 B3 = bumbu 10% b/v dan gula 60% b/v 
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3.4. Prosedur Penelitian 

1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan sebelum pelaksanaan penelitian 

sebenarnya, karena pada tahap penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk 

mencari formula terbaik pada masing – masing komposisi bumbu yang digunakan 

seperti dapat dilihat pada Lampiran 1. 

2. Pelaksanaan Penelitian 

Pada dasarnya proses pembuatan kecap manis dari whey hampir sama 

dengan pembuatan kecap manis dari air kelapa menurut Pitoyo (2004), yang telah 

dimodifikasi seperti dapat dilihat pada Gambar 1. Adapun prosesnya sebagai 

berikut : 

1. Dipersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan antara lain whey, gula merah, 

bumbu dan air. 

2. Bahan ditimbang sesuai dengan yang dibutuhkan untuk perlakuan (bumbu 5% 

dan 10%, gula merah 40%, 50%, dan 60%). 

3. Gula merah dikaramelkan dan bumbu dihaluskan. 

4. Whey disaring untuk memisahkan kotoran sisa curd. 

5. Kemudian bumbu yang telah dihaluskan dan karamel gula merah dicampur  

larutan whey yang telah disaring untuk direbus pada suhu 90 oC selama 10 

menit dan penghomogenan selama 5 menit. 

6. Kecap disaring dua kali untuk memisahkan kotoran bumbu dan gula 

7. Kecap yang telah disaring kemudian didinginkan dan dikemas dalam botol 

atau cup gelas yang telah dicuci. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 
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3.5. Variabel Pengamatan 

 Pengamatan dilakukan terhadap produk kecap whey dengan parameter 

sebagai berikut :  

1. Total glukosa; dilakukan menurut petunjuk Apriyantono, Fardiaz, Puspitasari, 

Sedarnawati dan Budiyanto (1989) seperti pada Lampiran 2. 

2. Total padatan terlarut; dilakukan menurut petunjuk Apriyantono, dkk. (1989) 

seperti pada Lampiran 3. 

3. Berat jenis; dengan prosedur menurut petunjuk AOAC (1990) seperti pada 

Lampiran 4. 

4. Tingkat kecerahan warna (L*); dengan prosedur menurut petunjuk Yuwono 

dan Susanto (1998) seperti pada Lampiran 5. 

 
3.6. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dengan 

bantuan software SPSS 11.0 dan bila ada perbedaan pengaruh di antara perlakuan 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Yitnosumato, 1991). 

 
3.7. Batasan Istilah 

Whey susu   : Cairan/ekstrak   hasil    dari     pemotongan    curd    dalam   

    proses pembuatan  keju dari susu sapi. 

Kecap whey  : Produk olahan yang dibuat dari whey   susu   dengan   cara  

pemanasan dan ditambah bumbu dan gula merah. 

Kualitas kecap whey : Kualitas   kecap   whey   berdasarkan   total  glukosa,  total  

 padatan terlarut, berat jenis dan tingkat kecerahan warna 

(L*).    
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1. Pengaruh Bumbu dan Gula Merah terhadap Total Glukosa Kecap Whey 

 Rata – rata total glukosa kecap whey dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Rata - rata dan Hasil UJBD Total Glukosa (%) Kecap Whey  

Gula Merah (%) Bumbu (%) 
40 50 60 

Rata – rata 

5 47,55±2,12k 57,53±1,70m 63,73±0,56no 56,27±8,17a

10 54,10±1,27l 61,82±1,28n 65,62±1,29o 60,52±5,87b

Rata – rata 50,83±4,64x 59,68±3,04y 64,68±1,33z  
Keterangan : - Superskrip a, b pada kolom yang sama dari rataan total glukosa (%) 

kecap whey yang mendapatkan perlakuan bumbu yang berbeda, 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).   

- Superskrip x, y, z pada baris yang sama dari rataan total glukosa (%) 
kecap whey yang mendapatkan perlakuan gula yang berbeda, 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).   

- Superskrip k, l, m, n, no, o pada baris dan kolom yang sama dari rataan 
total glukosa (%) kecap whey yang mendapatkan interaksi perlakuan 
bumbu dan gula yang berbeda, menunjukkan perbedaan pengaruh yang 
nyata (P<0,05).   

 

Hasil analisis ragam (Lampiran 6) menunjukkan bahwa penggunaan 

bumbu dan gula memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01), sedangkan 

interaksi antar perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

total glukosa kecap whey. Data dan analisis ragam total glukosa kecap whey 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 6.  

 Rata – rata total glukosa kecap whey berdasarkan hasil penelitian adalah 

47,55±2,12 sampai 65,62±1,29% (Tabel 5). Total glukosa terendah diperoleh pada 

penggunaan bumbu 5% dan gula merah 40% dan total glukosa tertinggi diperoleh 
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dari penggunaan bumbu 10% dan gula merah 60%. Total glukosa kecap manis 

dari whey semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi bumbu.  

 Tabel 5 menunjukkan bahwa rata - rata total glukosa terendah terdapat 

pada perlakuan dengan konsentrasi gula 40% dan tertinggi pada konsentrasi gula 

60%. Total glukosa kecap dari whey semakin meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi gula. Peningkatan total glukosa ini disebabkan oleh gula merah yang 

mengandung gula reduksi dan sukrosa 68,35% (Thampan, 1982). Rendahnya 

kandungan total glukosa pada komposisi terakhir kecap manis dari whey 

dipengaruhi juga oleh reaksi Maillard yang terjadi selama proses pengolahan. 

Pada reaksi Maillard gula akan bereaksi dan membentuk warna coklat pada kecap 

manis seperti yang dinyatakan Winarno (1998), bahwa pada reaksi Maillard 

terjadi reaksi antara gula dan asam amino dari protein. Pada keadaan ini gugus 

amino dari protein bereaksi dengan gugus aldehid atau keton dari gula pereduksi 

dan menghasilkan warna coklat. Gula amino tidak bereaksi dengan anthrone. 

Selain itu rendahnya total glukosa juga dipengaruhi oleh proses karamelisasi gula 

merah. 

Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan total glukosa 

kecap whey menunjukkan korelasi positif seperti terlihat pada Gambar 2. Korelasi 

positif berarti semakin tinggi tingkat penambahan bumbu dan gula merah 

menyebabkan nilai total glukosa semakin meningkat. Untuk perlakuan bumbu 5% 

dengan berbagai kosentrasi gula merah yang berbeda diperoleh persamaan regresi 

linier berganda Y = 0,576x + 31,713 dengan koefisien determinasi 0,9628. Hal ini 

menunjukkan bahwa bumbu 5% dengan gula merah mempengaruhi total glukosa 

pada kecap whey sebesar 96,28%, setiap kenaikan 1 persen dari kombinasi bumbu 
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5% dengan berbagai konsentrasi gula merah menyebabkan peningkatan total 

glukosa sebesar 0,576%. Pada perlakuan bumbu 10% dengan berbagai konsentrasi 

gula merah yang berbeda diperoleh  persamaan regresi linier berganda                 

Y = 0,809x + 15,753 dengan koefisien determinasi 0,9857. Hal ini menunjukkan 

bahwa bumbu 10% dengan gula merah mempengaruhi total glukosa sebesar 

98,57%, setiap kenaikan 1 persen dari kombinasi bumbu 10% dengan berbagai 

konsentrasi gula merah menyebabkan peningkatan total glukosa sebesar 0,809%.  
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Gambar 2. Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan total 

glukosa    kecap whey 
   

4.2. Pengaruh Bumbu dan Gula Merah terhadap Total Padatan Terlarut 
Kecap    Whey 

 
Rata – rata total padatan terlarut kecap whey dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil analisis ragam (Lampiran 7) 

menunjukkan bahwa masing – masing perlakuan penggunaan bumbu dan gula 

merah memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Perlakuan berbagai 

 23



konsentrasi bumbu dan gula merah menyebabkan interaksi antara kedua perlakuan 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap total padatan terlarut kecap whey. 

Total padatan terlarut (TPT) berdasarkan hasil penelitian adalah 

64,63±1,27 sampai 77,73±0,93brix (Tabel 6). TPT terendah diperoleh pada 

perlakuan bumbu 5% dan gula merah 40% dan TPT tertinggi diperoleh dari 

perlakuan bumbu 10% dan gula merah 60%. 

 
Tabel 6. Rata - rata dan Hasil UJBD Total Padatan Terlarut (brix) Kecap Whey  

Gula Merah (%) Bumbu (%) 
40 50 60 

Rata – rata 

5 64,63±1,27k 69,93±0,6l 75,50±0,87m 70,02±5,43a

10 66,00±1k 74,60±0,53m 77,73±0,93n 72,78±6,08b

Rata – rata 65,32±0,97x 72,27±3,30y 76,62±1,58z  
Keterangan : - Superskrip a, b pada kolom yang sama dari rataan Total Padatan Terlarut 

(brix) kecap whey yang mendapatkan perlakuan bumbu yang berbeda, 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).   

- Superskrip x, y, z pada baris yang sama dari rataan Total Padatan Terlarut 
(brix) kecap whey yang mendapatkan perlakuan gula yang berbeda, 
menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).   

- Superskrip k, l, m, n pada baris dan kolom yang sama dari rataan Total 
Padatan Terlarut (brix) kecap whey yang mendapatkan interaksi 
perlakuan bumbu dan gula yang berbeda, menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

   
 

Semakin tinggi konsentrasi bumbu yang ditambahkan menyebabkan 

peningkatan total padatan terlarut kecap whey. Peningkatan total padatan terlarut 

ini disebabkan oleh bumbu yang mengandung bahan – bahan padatan (Winarno, 

1997). 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata – rata total padatan terendah terdapat 

pada perlakuan dengan konsentrasi gula 40% dan tertinggi pada konsentrasi gula 

60%. Total padatan terlarut kecap dari whey semakin meningkat dengan 

meningkatnya konsentrasi gula. Peningkatan total padatan terlarut ini disebabkan 

oleh gula merah yang mengandung bahan – bahan padatan seperti sukrosa, gula 
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reduksi, abu, protein, pektin, gum, dan lemak (Thampan, 1982). Total padatan 

dalam kecap manis menunjukkan jumlah padatan yang ada dalam produk meliputi 

protein, total glukosa dan bahan lain yang ditambahkan. Menurut Winarno (1997), 

kadar total padatan menunjukkan persentase padatan dalam bahan. Besarnya nilai 

total padatan ini ditentukan oleh jumlah bahan-bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kecap manis meliputi hidrolisat protein dan bahan-bahan tambahan. 
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Gambar 3. Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan total     
padatan terlarut kecap whey 

 

Hasil interaksi antara penggunaan bumbu dan gula merah menunjukkan 

perlakuan bumbu 5% dan gula merah 40% memiliki total padatan terlarut yang 

paling rendah yaitu 64,63 brix dan perlakuan bumbu 10% dan gula merah 60% 

memiliki total padatan terlarut tertinggi yaitu 77,73 brix. Semakin meningkat 

bumbu dan gula merah yang ditambahkan pada proses pemanasan semakin 

meningkatkan total padatan terlarut karena dalam bumbu dan gula merah banyak 

mengandung bahan padatan (Issosetiyo dan Sudarto, 2001).  
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Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan total padatan 

terlarut kecap whey menunjukkan korelasi positif seperti terlihat pada Gambar 2. 

Korelasi positif berarti semakin tinggi tingkat penambahan bumbu dan gula merah 

menyebabkan nilai total padatan terlarut semakin meningkat. Untuk penggunaan  

bumbu 5% dengan berbagai konsentrasi gula merah yang berbeda diperoleh    

persamaan regresi linier berganda Y = 0,5865x + 43,452 dengan koefisien 

determinasi 0,9324. Hal ini menunjukkan bahwa bumbu 5% dengan gula merah 

mempengaruhi total padatan terlarut kecap whey sebesar 93,24%, setiap kenaikan 

1 persen dari kombinasi bumbu 5% dengan berbagai konsentrasi gula merah 

menyebabkan peningkatan total padatan terlarut sebesar 0,586%. Pada 

penggunaan bumbu 10% dengan berbagai konsentrasi gula merah yang berbeda 

diperoleh persamaan regresi linier berganda Y = 0,5435x + 42,845 dengan 

koefisien determinasi 0,9998. Hal ini menunjukkan bahwa bumbu 10% dengan 

gula merah mempengaruhi total padatan terlarut kecap whey sebesar 99,98%, 

setiap kenaikan 1 persen dari kombinasi bumbu 10% dengan berbagai konsentrasi 

gula merah menyebabkan peningkatan total padatan terlarut sebesar 0,543%.  

 
4.3. Pengaruh Bumbu dan Gula Merah terhadap Berat Jenis Kecap Whey 

Rata – rata berat jenis kecap whey dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) dapat dilihat pada Tabel 7. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan 

penggunaan masing – masing bumbu dan gula merah memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01). Perlakuan berbagai konsentrasi bumbu dan gula 

merah menyebabkan interaksi antara kedua perlakuan berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap berat jenis kecap whey. 
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Tabel 7. Rata - rata dan Hasil UJBD Berat Jenis Kecap Whey. 
Gula Merah (%) Bumbu (%) 

40 50 60 
Rata – rata 

5 1,29±0,008k 1,33±0,012l 1,38±0,007m 1,34±0,05a

10 1,32±0,005l 1,38±0,006m 1,40±0,009n 1,37±0,05b

Rata – rata 1,30±0,02x 1,36±0,04y 1,39±0,01z  
Keterangan :   - Superskrip a, b pada kolom yang sama dari rataan Berat Jenis kecap 

whey yang mendapatkan perlakuan bumbu yang berbeda, menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).   

-  Superskrip x, y, z pada baris yang sama dari rataan Berat Jenis kecap 
whey yang mendapatkan perlakuan gula yang berbeda, menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).   

-  Superskrip k, l, m, n pada baris dan kolom yang sama dari rataan Berat 
Jenis kecap whey yang mendapatkan interaksi perlakuan bumbu dan 
gula yang berbeda, menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01).   

 
  

 Berat jenis kecap whey berdasarkan hasil penelitian adalah 1,29±0,008  

sampai 1,40±0,009 (Tabel 7). Berat jenis terendah diperoleh pada perlakuan 

bumbu 5% dan gula merah 40% dan berat jenis tertinggi diperoleh dari perlakuan 

bumbu 10% dan gula merah 60%.  

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata - rata berat jenis terendah terdapat pada 

perlakuan dengan konsentrasi bumbu 5% dan tertinggi pada konsentrasi 10%. 

Berat jenis kecap manis dari whey semakin meningkat dengan meningkatnya 

konsentrasi bumbu. Rata - rata berat jenis kecap manis dari whey dan superskrip 

yang menunjukkan sangat beda nyata pada perlakuan berbagai konsentrasi gula 

dapat dilihat seperti pada Tabel 7.  

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata - rata berat jenis terendah terdapat pada 

perlakuan dengan konsentrasi gula 40% dan tertinggi pada konsentrasi gula 60%. 

Berat jenis kecap whey semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi 

gula. Berat jenis ditentukan oleh berat molekul, komponen – komponen penyusun 

bahan baku atau produk, semakin tinggi berat molekul dan komponen 

penyusunnya maka semakin tinggi pula berat jenisnya (Wijaya dkk., 1997). Berat 
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jenis selain untuk mengukur sifat fisik juga untuk mengetahui efisiensi proses 

yang berlangsung, dimana diperlukan untuk mengetahui sifat – sifat fisik serta 

dapat digunakan untuk menentukan koefisien viskositas (Ketaren, 1990). 

Kumalaningsih (1982) menambahkan bahwa penambahan gula merah yang 

dipanaskan akan meningkatkan konsentrasi zat padat terlarut di dalam larutan 

sehingga berat jenis larutan kecap meningkat. 

Bahan baku (whey) yang ditambahkan ke dalam gula merah berupa 

karamel, kemudian dipanaskan kembali sampai larutan mengental (Suryo, 2001). 

Pengaturan kekentalan kecap pada saat pemanasan tidak memiliki standar secara 

kuantitatif sehingga berat jenis yang didapat ada yang sesuai dan tidak sesuai 

dengan berat jenis SII. Adapun grafik hubungan penggunaan bumbu dan gula 

merah dengan total glukosa kecap whey dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan berat 
jenis kecap whey 
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Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan berat jenis  

kecap whey menunjukkan korelasi positif seperti terlihat pada Gambar 4. Korelasi 

positif berarti semakin tinggi tingkat penambahan bumbu dan gula merah 

menyebabkan nilai berat jenis semakin meningkat. Untuk penggunaan bumbu 5% 

dengan berbagai kosentrasi gula merah yang berbeda diperoleh persamaan regresi 

linier berganda Y = 0,004x + 1,1667 dengan koefisien determinasi 0,9231. Hal ini 

menunjukkan bahwa bumbu 5% dengan gula merah mempengaruhi berat jenis 

kecap whey sebesar 92,31%, setiap kenaikan 1 persen dari kombinasi bumbu 5% 

dengan berbagai konsentrasi gula merah menyebabkan peningkatan berat jenis 

sebesar 0,004%. Pada  penggunaan bumbu 10% dengan berbagai konsentrasi gula 

merah yang berbeda diperoleh  persamaan regresi linier berganda Y = 0,0045x + 

1,1083 dengan koefisien determinasi 0,9959. Hal ini menunjukkan bahwa bumbu 

10% dengan gula merah mempengaruhi total glukosa sebesar 99,59%, setiap 

kenaikan 1 persen dari kombinasi bumbu 10% dengan berbagai konsentrasi gula 

merah menyebabkan peningkatan berat jenis sebesar 0,0045%. 

 
4.4. Pengaruh Bumbu dan Gula Merah terhadap Tingkat Kecerahan Warna 

Kecap Whey 
 

Rata – rata tingkat kecerahan warna kecap whey dan hasil uji jarak 

berganda duncan (UJBD) dapat dilihat pada Tabel 8. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa penggunaan 

masing – masing bumbu dan gula merah memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). Perlakuan berbagai konsentrasi bumbu dan gula merah 

menyebabkan interaksi antara kedua perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap rata – rata tingkat kecerahan warna (L*) kecap whey. 
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Tabel 8. Rata - rata dan Hasil UJBD Tingkat Kecerahan Warna (L*) Kecap Whey 
Gula Merah Bumbu 

40% 50% 60% 
Rata – rata 

5% 24,83±0,55m 24,63±0,64m 23,98±0,37lm 24,48±0,44b

10% 24,58±0,45m 23,57±0,64l 22,15±0,37k 23,43±1,22a

Rata – rata 24,71±0,18z 24,10±0,75y 23,07±1,30x  
Keterangan :  -  Superskrip a, b pada kolom yang sama dari rataan tingkat  kecerahan 

warna (L*) kecap whey yang mendapatkan perlakuan bumbu yang 
berbeda, menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01).   

-  Superskrip x, y, z pada baris yang sama dari rataan tingkat kecerahan 
warna (L*) kecap whey yang mendapatkan perlakuan gula yang 
berbeda, menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01).   

-  Superskrip k, l, m, n pada baris dan kolom yang sama dari rataan 
tingkat kecerahan warna (L*) kecap whey yang mendapatkan interaksi 
perlakuan bumbu dan gula yang berbeda, menunjukkan perbedaan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).   

  

 Rata – rata tingkat kecerahan warna kecap whey berdasarkan hasil 

penelitian adalah 22,15±0,55 sampai 24,83±0,37 (L*) (Tabel 7). Tingkat 

kecerahan warna terendah diperoleh pada perlakuan bumbu 10% dan gula merah 

60% dan tingkat kecerahan warna tertinggi diperoleh dari penggunaan bumbu 5% 

dan gula merah 40%).  

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata - rata tingkat kecerahan warna terendah 

terdapat pada konsentrasi bumbu 5% dan tertinggi pada konsentrasi 10%. Tingkat 

kecerahan warna kecap manis dari whey semakin meningkat dengan 

meningkatnya konsentrasi bumbu. Rata - rata tingkat kecerahan warna kecap 

manis dari whey dan superskrip yang menunjukkan berbeda sangat nyata pada 

perlakuan berbagai konsentrasi gula dapat dilihat seperti pada Tabel 8.  

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata - rata tingkat kecerahan warna terendah 

terdapat pada perlakuan dengan konsentrasi gula 60% dan tertinggi pada 

konsentrasi gula 40%. Tingkat kecerahan warna kecap dari whey semakin 

meningkat dengan menurunnya konsentrasi gula. Penambahan gula pada kecap 
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manis menyebabkan warna gelap kecoklatan yang disebabkan oleh reaksi 

browning, secara oksidatif antara asam amino dengan gula (Yokosutka, 1997). 

Warna suatu bahan dipengaruhi oleh adanya cahaya yang diserap dan 

dipantulkan (Lawless, 1998). Nilai L* menyatakan tingkat terang gelap dengan 

kisaran 0-100, nilai 0 menyatakan kecenderungan warna hitam atau sangat gelap, 

sedangkan nilai 100 menyatakan kecenderungan warna putih atau terang 

(Pomeranz and Meloan, 1994). Warna kecap manis erat hubungannya dengan 

flavour yang dihasilkan terutama dibentuk karena reaksi Maillard antara         

asam - asam amino dengan gula reduksi (Rahayu, 1987) menghasilkan melanoidin 

yang mempunyai warna coklat (Rolling, 1995). 

Warna gelap kecap manis juga disebabkan oleh proses karamelisasi. 

Menurut Syarief dan Halid (1992), karamelisasi merupakan pemecahan sukrosa 

menjadi molekul glukosa dan fruktosa, kemudian dengan suhu tinggi akan 

mengeluarkan sebuah molekul air dari setiap molekul gula sehingga terbentuk 

glukosa, dan proses pemecahan serta dehidrasi ini dilanjutkan dengan 

polimerisasi, disertai timbulnya beberapa jenis asam. Tahap polimerisasi ini 

merupakan tahap pembentukan warna coklat. Karamelisasi sangat mungkin terjadi 

karena dalam pembuatan kecap manis digunakan gula dalam jumlah besar dan 

proses pemanasan yang cukup tinggi. 

Perbedaan tingkat kecerahan warna pada kecap manis whey dipengaruhi 

oleh penggunaan bahan dasar dan komposisinya, seperti yang diketahui ada 

beberapa konsentrasi bumbu dan gula. Rolling (1995) menambahkan bahwa rasio 

kandungan gula dan amino mempengaruhi jumlah warna yang dihasilkan. Seperti 

yang dinyatakan Winarno (1997) bahwa N amino dalam larutan akan bereaksi 
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dengan karbohidrat membentuk senyawa melanoidin yang berwarna coklat. 

Adapun grafik hubungan penggunaan bumbu dan gula merah dengan total glukosa 

kecap whey dapat dilihat pada Gambar 5.  
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Gambar 5. Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan tingkat 

0 

                    kecerahan warna (L*) kecap whey 
 

Hubungan antara penggunaan bumbu dan gula merah dengan tingkat 

kecerahan warna (L*) kecap whey menunjukkan korelasi negatif seperti terlihat 

pada Gambar 5. Korelasi negatif berarti semakin tinggi tingkat penambahan 

bumbu dan gula merah menyebabkan nilai tingkat kecerahan warna (L*) semakin 

menurun yang menandakan warna semakin gelap. Untuk penggunaan bumbu 5% 

dengan berbagai kosentrasi gula merah yang berbeda diperoleh persamaan linier 

Y = -0,0425x + 26,605 dengan koefisien determinasi 0,9146. Hal ini 

menunjukkan bahwa bumbu 5% dengan gula merah mempengaruhi tingkat 

kecerahan warna (L*) kecap whey sebesar 91,46%, setiap kenaikan 1 persen dari 

kombinasi bumbu 5% dengan berbagai konsentrasi gula merah menyebabkan 
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penurunan tingkat kecerahan warna sebesar 0,0425%. Pada penggunaan bumbu 

10% dengan berbagai kosentrasi gula merah yang berbeda diperoleh persamaan 

regresi linier berganda Y = -0,1215x + 29,508 dengan koefisien determinasi 

0,9906. Hal ini menunjukkan bahwa bumbu 10% dengan gula merah 

mempengaruhi tingkat kecerahan warna (L*) kecap whey sebesar 99,06%, setiap 

kenaikan 1 persen dari kombinasi bumbu 10% dengan berbagai konsentrasi gula 

merah menyebabkan penurunan tingkat kecerahan warna sebesar 0,1215%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :  

1. Penggunaan konsentrasi bumbu dan gula merah berpengaruh terhadap kualitas 

kecap whey. Semakin meningkat konsentrasi bumbu dan gula merah maka 

semakin meningkat nilai total glukosa, total padatan terlarut dan berat jenis, 

namun menurunkan nilai tingkat kecerahan warna kecap whey.  

2. Terdapat hubungan yang erat antara penggunaan bumbu dan gula merah 

dengan kualitas kecap whey meliputi total glukosa, total padatan terlarut, berat 

jenis dan tingkat kecerahan warna kecap whey.  

 
 
5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui daya simpan kecap whey selama penyimpanan dan 

pemasaran pada suhu kamar. 
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