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ABSTRACT 

THE STUDY ON AMINO ACIDS PROFILE AND  
ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF SWEET WHEY SAUCE  

WITH DIFFERENT LEVEL OF SOYBEAN FLOUR 
 
 Data collection in the research was carried out at Physicochemical Laboratory, 
Animal Husbandry Faculty, University of Brawijaya, Food Processing Laboratory, 
Agritechnology Faculty, University of Brawijaya and Anorganic Chemistry 
Laboratory, Gadjah Mada University Yogyakarta from 19th Agustus until 31st 

November, 2008. 
 The objective of the research was to find out the best addition of soybean 
flour in making whey sauce, to obtain a good product evaluated from the amino acids 
profile and organoleptic properties. 

The research result showed that the soybean flour usage in the whey sauce 
processing gave a highly significant effect (P<0.01) on colour, but it didn’t give 
significant effect (P>0.05) on the flavour and smell of whey sauce. The average 
colour preference of the treatment (0, 5, 10, and 15% of soyben flour addition) were 
5.01; 5.13; 6.39;and 6.24, smell 5.0; 4.92; 5.39; and 5.22, and flavour 5.15; 4.78; 
5.28; and 5,27 respectively.The amino acids in the whey sauce consisting of : 
aspartate 8.5747% – 11.2338%; glutamate 23.4115% – 32.6447%; glutamine 0 - 
10.8551%; serine 1.5320% – 9.4178%; histidine 0.4059% – 8.1978%; glysine 
12.4570% – 13.5845%; threonin 4.2532% – 11.7772%; arginine 1.5987 – 4.1256%; 
alanine 7.0727 – 7.5679%; tyrosine 0.3294 – 7.0865%; metionine 6.2005% -  
9.6779%; valine 3.9479% – 5.4670%; phenilalanine 2.975% – 5.9350%; isoleusine 
4.800% -  8.1508%; and lysine 1.3047% – 4.6516%.  
 The conclusion of the research was that the usage of 10% soy bean flour 
could produce good quality of whey sauce by improving its organoleptic and 
increasing amino acid. The product contained 15 amino acid . It is suggested to make 
whey sauce with 10% soybean flour, however further research on cooking time is 
recommended to produce whey sauce having colour, flavour, and taste prefered by 
consumer. 
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RINGKASAN 

KAJIAN PROFIL ASAM AMINO DAN MUTU ORGANOLEPTIK  
KECAP MANIS WHEY DARI BERBAGAI TINGKAT  

PENGGUNAAN TEPUNG KEDELAI 
 
 Pengambilan data penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fisikokimia Hasil 
Ternak, Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya, Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian 
Universitas Brawijaya dan Laboratorium Kimia Anorganik Fakultas MIPA 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal     19 Agustus sampai dengan 31 
November 2008.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan tepung 
kedelai yang tepat dalam pembuatan kecap manis dari whey agar dihasilkan produk 
yang baik ditinjau dari profil asam amino dan mutu organoleptiknya. 

Materi dalam penelitian ini adalah whey yang diperoleh dari proses 
pembuatan keju di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil Ternak 
Universitas Brawijaya Malang, tepung kedelai yang dibuat sendiri serta bumbu yang 
dibeli di pasar besar Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
percobaan dengan  Rancangan Acak Lengkap dan diulang tiga kali. Percobaan 
dilakukan dengan penggunaan tepung kedelai dalam pembuatan kecap manis whey, 
yang terdiri atas 4 perlakuan yaitu tanpa penambahan tepung kedelai (T0), 
penambahan 5% tepung kedelai (T5), 10% tepung kedelai (T10), dan 15% tepung 
kedelai (T15). Uji organoleptik diperoleh dengan metode hedonik. Profil asam amino 
dianalisis menggunakan analisa kromatografi HPLC.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan tepung kedelai 
dalam pembuatan kecap manis whey memberikan perbedaan pengaruh yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap warna kecap manis whey, tetapi tidak memberikan perbedaan 
pengaruh yang nyata dari perlakuan (P>0,05) terhadap bau dan rasa kecap manis 
whey. Penilaian panelis terhadap bau dan rasa kecap manis whey memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata. Rataan panelis terhadap warna, rasa dan bau 
kecap manis whey adalah netral.  Perlakuan T0, T5, T10, T15 memberikan rataan 
kesukaan panelis terhadap warna 5,01; 5,13; 6,39;dan 6,24, bau 5,0; 4,92; 5,39; dan 
5,22, dan rasa 5,15; 4,78; 5,28; dan 5,27. Hasil uji asam amino menunjukkan 
kandungan asam amino asam aspartat 8,5747% - 11,2338%; asam glutamat 
23,4115% - 32,6447%; glutamin 0 - 10,8551%; serin 1,5320% - 9,4178%; histidin 
0,4059% - 8,1978%; glisin 12,4570% - 13,5845%; threonin 4,2532% - 11,7772%; 
arginin 1,5987% - 4,1256%; alanin 7,0727% - 7,5679%; tirosin 0,3294% - 7,0865%; 
metionin 6,2005% - 9,6779%; valin 3,9479% - 5,4670%; fenilalanin 2,975% - 
5,9350%; isoleusin 4,800% - 8,1508%; dan lisin 1,3047% - 4,6516%. 
 Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain perlakuan 
penggunaan  tepung kedelai sebesar 10% dapat meningkatkan asam amino dan mutu 
organoleptik kecap manis whey (warna, rasa dan bau) dengan rataan penilaian panelis 
agak menyukai. Terdapat 15 jenis asam amino yang terkandung pada kecap manis 
whey dengan penggunaan  tepung kedelai 10% yaitu asam aspartat, asam glutamat, 



glutamin, serin, histidin, glisin, threonin, arginin, alanin, tirosin, metionin, valin, 
fenilalanin, isoleusin, dan lisin. Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa untuk 
mendapatkan kecap whey yang bermutu baik dianjurkan membuatnya dengan 
menambahkan tepung kedelai 10%, namun diperlukan penelitian lebih lanjut tentang 
lama waktu pemasakannya agar didapatkan produk yang mempunyai warna, bau, dan 
rasa yang disukai konsumen. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
2.5.  Latar Belakang  

Kecap merupakan salah satu jenis makanan fermentasi, berupa produk cair 

yang berwarna coklat gelap mempunyai rasa manis atau asin dan digolongkan dalam 

makanan yang mempunyai flavour atau aroma (Kuswanto dan Sardjono, 1988). Di 

Indonesia dikenal dua macam kecap yaitu kecap manis dan kecap asin. Pada dasarnya 

cara pembuatan kecap tersebut hampir sama, yang berbeda hanya pada bahan 

dasarnya. Kecap asin diperoleh dari filtrat hasil ekstraksi tanpa atau ditambah sedikit 

gula, sedangkan kecap manis diperoleh dari pengenceran dengan penambahan gula 

sehingga diperoleh rasa manis dan sedap. 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. 

 Citarasa manis dan sedap tidak hanya diperoleh dari gula dan bumbu 

melainkan dari bahan-bahan lain yang mengandung nutrisi seperti protein, vitamin 

dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Bahan dasar kecap umumnya adalah 

kedelai, karena kandungan gizi yang cukup tinggi terutama protein. Bahan baku lain 

yang dapat dijadikan alternatif untuk pembuatan kecap adalah whey. 

Whey merupakan limbah yang 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 (Spreer, 

1998). Komposisi whey menurut Gordon (1993), terdiri atas            48 persen laktosa, 

60 persen protein, 25 persen nitrogen bukan protein dan 10 persen lemak. Whey 

mengandung kira-kira 0,8 persen protein dalam bentuk serum protein, yang berasal 

dari 20 persen total protein susu (Spreer,1998). Protein whey umumnya globuler yang 

disebabkan oleh gugus disulfida yang jumlahnya cukup tinggi. �-laktoglobulin dan �-

laktalbumin merupakan protein utama dalam whey, sedangkan serum protein, 

immunoglobulin, dan pepton terdapat dalam jumlah sedikit (Hui, 1992). �-

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. �-laktoglobulin kaya akan lisin, leusin, asam 

glutamat dan asam aspartat (De Man, 1997).Asam amino yang terdapat dalam whey 

di antaranya adalah asam glutamat, prolin, lisin, tirosin, asam aspartat, dan arginin ( 

Kosikowski and Mavropoulou, 1972). Nutrisi yang terkandung di dalam whey masih 

tinggi khususnya protein, sehingga whey dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan 

yang memiliki nilai ekonomi, contohnya dalam pembuatan kecap. 

Proses pembuatan kecap secara sederhana serta menggunakan bahan rempah-

rempah alami untuk menambah aroma dan citarasa pada kecap menjadikan kecap 

sebagai alternatif yang tepat untuk pilihan teknologi tepat guna bagi masyarakat. 

Pembuatan produk kecap whey berdasarkan hasil penelitian Ernawati (2007) 

menunjukkan bahwa kadar protein kecap whey adalah 1,80 %. Kadar protein kecap 

yang demikian belum memenuhi standar mutu kecap yang baik (Anonim, 2005) yaitu 

minimum 2,5 %, sehingga perlu dilakukan modifikasi kecap whey. Salah satu upaya 



yang dapat dilakukan adalah menambahkan bahan pangan sumber protein dalam 

proses pembuatan kecap whey. Bahan pangan sumber protein sebagian besar berasal 

dari kelompok kacang-kacangan seperti, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah, 

kacang komak dan kacang kedelai. 

Kedelai memiliki keunggulan tersendiri karena kedelai sebagai bahan baku 

umum membuat kecap memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama protein 

(34,9 %) dan karbohidrat (33 %). Asam amino yang terdapat pada kedelai adalah 

leusin dan lisin. Keduanya merupakan asam amino yang sangat diperlukan oleh 

enzim pemecah kedelai untuk menghasilkan kecap dengan cita rasa yang enak, lezat, 

dan khas (Anonim, 2008). Asam-asam amino tersebut sebagian juga terkandung di 

dalam whey selain asam glutamat yang membentuk dispersi koloid (Anonim, 2006a). 

Adanya perpaduan antara whey dan tepung kedelai tersebut diharapkan dapat 

menghasilkan citarasa dan aroma yang disukai oleh konsumen. 

  Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang kajian 

profil asam amino dan mutu organoleptik kecap manis whey dari berbagai tingkat 

penggunaan tepung kedelai. 

 

2.6.  Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh penggunaan tepung kedelai yang berbeda dalam 

pembuatan kecap manis dari whey, terhadap profil asam amino dan mutu 

organoleptik. 

 

 



2.7.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penggunaan tepung 

kedelai yang tepat dalam pembuatan kecap manis dari whey, agar dihasilkan produk 

yang baik ditinjau dari profil asam amino dan mutu organoleptik. 

2.8. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan 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 memenuhi standar kualitas yang berlaku. 

 

2.9. Kerangka Pikir 

Pembuatan produk kecap whey berdasarkan hasil penelitian Ernawati (2007) 

menunjukkan bahwa kadar protein kecap whey adalah 1,80 %. Hal ini belum 

memenuhi standar mutu kecap yang baik yaitu minimum 2,5 % (Anonim, 2005), 

sehingga perlu dilakukan modifikasi kecap whey dengan penambahan bahan pangan 

sumber protein seperti kedelai, kacang hijau, kacang polong, kacang tanah dan 

kacang komak. 

Tepung kedelai memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama protein 

dan karbohidrat. Penambahan tepung kedelai diharapkan mampu meningkatkan kadar 

protein kecap juga dapat mempengaruhi viskositas, rendemen, dan pH. Kualitas 

protein ditentukan oleh asam-asam amino yang tersusun di dalam suatu bahan 

pangan. Asam amino dapat pula menentukan citarasa suatu bahan pangan. Asam 

amino yang terdapat pada tepung kedelai adalah leusin dan lisin. Yang diperlukan 



oleh enzim pemecah kedelai untuk menghasilkan kecap dengan citarasa yang enak, 

lezat, dan khas (Anonim, 2008). Asam-asam amino tersebut sebagian juga terkandung 

di dalam whey selain asam glutamat yang membentuk dispersi koloid (Anonim, 

2006a).  

  Pengembangan produk kecap tidak hanya dapat dilihat dari segi kandungan 

gizi, namun juga citarasa yang dihasilkan untuk memenuhi daya terima konsumen. 

Rasa, warna dan bau kecap yang dihasilkan oleh kandungan asam amino dalam 

produk, penting untuk menentukan mutu suatu kecap.  

 

2.10. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh penggunaan tepung kedelai yang berbeda dalam 

pembuatan produk kecap manis dari whey sehingga dihasilkan produk yang baik 

ditinjau dari profil asam amino dan mutu organoleptik. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Kecap 
 

Menurut Standar Industri Indonesia (SII No. 32 th 1974), kecap adalah cairan 

kental yang mengandung protein yang diperoleh dari rebusan kedelai yang telah 

diragikan dan ditambahkan gula, garam serta rempah-rempah (Anonim, 2006�). SII 

No. 0174-1978 menyatakan bahwa kecap manis adalah produk berbentuk kental dan 

berwarna merah kehitaman hasil fermentasi kacang kedelai (koji) dan fermentasi air 

garam (moromi), kemudian diolah dengan gula dan bumbu-bumbu serta bahan 

pengawet (Anonim, 2006�). 

Di Indonesia dikenal dua macam kecap, yaitu kecap manis dan kecap asin. 

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

ditambah sedikit gula, sedang kecap manis diperoleh dari pengenceran dengan 

penambahan gula sehingga diperoleh rasa yang manis. Kecap manis dipermanis 

dengan gula kelapa dan digunakan sebagai suatu bumbu (Anonim, 2006b). 

Menurut Astawan (1991), kecap merupakan salah satu jenis makanan 

kesukaan penduduk Indonesia. Pembuatan kecap di Indonesia, kebanyakan dilakukan 

secara tradisional yaitu dengan membiarkan kapang tumbuh secara spontan, sehingga 

mutu kecap yang dihasilkan berbeda-beda. Mutu kecap, selain dipengaruhi oleh 

perbedaan varietas kacang yang digunakan, juga dipengaruhi oleh lama fermentasi di 

dalam larutan garam dan kemurnian biakan kapang yang digunakan. Jenis mikroba 



yang digunakan, proses pengolahan yang dilakukan juga mempengaruhi mutu kecap 

yang dihasilkan. Standar mutu kecap dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Standar Mutu Kecap 
No Uraian Satuan Persyaratan 
1. Keadaan   
 - Bau - Normal, khas 
 - Rasa - Normal, khas 

2. Protein (N x 6,25) % b/b Min. 2,5 
3. Padatan terlarut % b/b Min. 10 
4. NaCl (garam) % b/b Min. 30 
5. Total gula (dihitung sebagai 

sukrosa) 
% b/b Min. 40 

6. Bahan tambahan makanan   
 1. Pengawet   
  -   Benzoat mg/kg Maks. 600 
  - Metil Benzoat para hidroksil 

benzoat 
mg/kg Maks. 250 

 -    Propil para hidroksil benzoat  mg/kg Maks. 200 
 2. Pewarna tambahan mg/kg Sesuai SNI 01-0222-1995 

7. Cemaran logam   
 - Pb mg/kg Maks. 1,0 
 - Cu mg/kg Maks. 30,0 
 - Zn mg/kg Maks. 40,0 
 - Sn mg/kg Maks. 40,0 
 - Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,5 

8. Arsen mg/kg Maks. 0,5 
9. Cemaran mikroba   
 - Angka lempeng total Koloni/g Maks. 105 

 - Bakteri Coliform APM/g Maks. 102 

 - E. coli APM/g <3 
 - Kapang Koloni/g Maks. 50 

Sumber : Anonim (2005) 

 

2.2. Bahan Baku Kecap 
 
2.2.1. 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). Berdasarkan 

mekanisme koagulasi kasein, Spreer (1998) membedakan whey menjadi dua yaitu 

whey manis (rennet whey) dan whey asam (quark whey). Whey manis diperoleh dari 

koagulasi kasein secara enzimatik dan umumnya bebas dari kalsium, sedangkan whey 

asam diperoleh dari koagulasi kasein dengan asam (proses pengasaman) dan 

umumnya mengandung kalsium laktat. Jenie dan Rahayu (1993) menyebut whey 

manis sebagai limbah cair dari produksi keju alami dan keju olahan seperti cheddar, 

gouda dan swiss yang menggunakan susu penuh sebagai bahan bakunya. Susu skim 

digunakan untuk produksi keju cottage dan quarq yang akan menghasilkan whey 

yang disebut whey asam. Whey manis mempunyai pH sekitar 5-7, sedangkan whey 

asam sekitar 4-5. Kandungan asam amino whey asam dan whey manis dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Asam Amino Whey 
Asam amino Whey asam (g/kg) Whey manis (g/kg) 
Lisin 0,48 0,22 
Histidin 0,12 0,16 
Arginin 0,26 0,21 
Asam aspartat 0,25 0,43 
Threonin - 0,19 
Serin 0,07 0,17 
Asam glutamat 1,66 2,50 
Prolin 0,49 0,83 
Glisin 0,03 0,38 
Alanin 0,06 0,52 
Valin 0,06 0,15 
Metionin - - 



Isoleusin - 0,03 
Leusin 0,05 0,10 
Tirosin 0,21 0,13 
Fenilalanin 0,09 0,04 

Sumber : Kosikowski and Mavropoulou (1972) 

Protein whey umumnya globuler yang disebabkan oleh gugus disulfida yang 

jumlahnya cukup tinggi. �-laktoglobulin dan �-laktalbumin merupakan protein utama 

dalam whey. �-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. �-laktoglobulin kaya akan 

lisin, leusin, asam glutamat dan asam aspartat (De Man, 1997). Protein whey tidak 

mengalami pengendapan oleh pengasaman atau renneting, namun ketika susu 

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

Laktosa, protein dan mineral merupakan tiga komponen utama dalam bahan 

kering whey. 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 

apabila  tidak segera dipasteurisasi atau disimpan pada suhu dingin. Rata-rata 

kandungan protein dalam whey manis lebih tinggi daripada whey asam sehingga lebih 

menguntungkan apabila dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri makanan 

(Clark, 1992). 

Menurut Spreer (1998), 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, yaitu 

dengan mengolah whey menjadi bahan makanan dan minuman (Gordon, 1993). 

2.2.2. Tepung Kedelai 

 Tepung kedelai sering dikenal sebagai soy flour and grit. Bahan tersebut 

biasanya mengandung 40-50 % protein, bergantung pada kadar lemaknya. 

Berdasarkan kadar lemaknya, dikenal dua macam bentuk produk tepung, masing-

masing tepung kedelai berlemak penuh dan berlemak rendah (Winarno, 1993). 

 Tepung kedelai dibuat dari kedelai yang diolah dan digiling atau ditumbuk 

menjadi bentuk tepung. Penggunaan panas dalam pengolahan diperlukan untuk 

peningkatan nilai gizi, daya tahan simpan dan meningkatkan rasa (Hermana, 1985). 

 Pembuatan tepung kedelai dapat dilakukan dengan cara biji kedelai yang telah 

kering direndam dalam air selama 24 jam tanpa pemanasan. Biji kedelai yang telah 

direndam kemudian ditiriskan dan digiling halus sampai menjadi tepung kedelai, 

kemudian dikeringkan hingga diperoleh kadar air yang rendah (3%) ( Ngantung, 

2003). Komposisi kimia tepung kedelai dapat dilihat pada  

Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kimia Tepung Kedelai 
Komposisi Kandungan 
Air (% b/b) 4,873 
Protein (%) 34,390 
N terlarut (%) 4,607 
N amino (%) 0,056 
Lemak (%) 25,530 
Gula reduksi (%) 0,123 
Abu (%) 3,720 
Nilai cerna protein (%) 75,490 

   Sumber : Widodo (2001). 
 



 Asam amino yang terdapat pada kedelai adalah leusin dan lisin. Keduanya 

merupakan asam amino yang sangat diperlukan oleh enzim pemecah kedelai untuk 

menghasilkan kecap dengan cita rasa yang enak, lezat, dan khas (Anonim, 2008).

 Komposisi asam amino kedelai dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Asam Amino Kedelai 
Komposisi Kandungan mg/g nitrogen 
Isoleusin 296 
Leusin 484 
Lisin 356 
Metionin 69 
Sistin 54 
Fenilalanin 309 
Tirosin 202 
Triptofan 72 
Valin 298 
Arginin 442 
Histidin 144 
Alanin 273 
Asam aspartat 789 
Asam glutamat 144 
Glisin 265 
Serin 332 

 Sumber : Haryoto (1996) 
 
2.2.3. Bumbu-Bumbu 

Penambahan bumbu bertujuan sebagai penyedap rasa kecap dan pemberian 

gula bertujuan sebagai pemanis dari kecap yang dibuat. Bawang putih sebagai 

penyedap rasa dengan rasa gurih dan garam dapur memberikan rasa asin (Hartoyo, 

1999). Penambahan bumbu-bumbu pada masakan sangat penting, yang memiliki 

fungsi untuk memberikan rasa dan bau yang sedap pada masakan, serta memberi 

pengaruh pengawetan terhadap bahan makanan yang bersifat antimikroorganisme. 



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. 

Gula kelapa merupakan hasil dari proses penguapan air nira kelapa. Proses 

pembuatan gula kelapa dilakukan melalui tahap penyadapan, penyaringan, 

pemasakan nira dan pencetakan gula (Anonim, 2006c). Rasa dan aroma yang khas 

menyebabkan gula kelapa banyak digunakan dalam pengolahan makanan baik dalam 

skala rumah tangga maupun industri kembang gula, dodol, kecap dan lain-lain 

(Suprayitno, 1993). 

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).Garam berfungsi sebagai pengawet atau penghambat 

pertumbuhan mikroba, penambahan aroma dan cita rasa atau flavour. Garam akan 

menaikkan 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). 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari jenis umbi. Bawang 

putih berfungsi memberikan rasa dan bau yang sedap pada masakan serta 

memberikan pengaruh terhadap bahan pangan karena mengandung lemak (minyak 

esensial substansi yang bersifat bakteriostatik) ( Febrianto, 2006). 



2.3. Proses Pembuatan Kecap 
 
 Berdasarkan jenis pembuatannya, kecap dapat dibedakan menjadi tiga jenis 

yaitu kecap hasil fermentasi, kecap hasil hidrolisa dan kecap hasil proses fisik atau 

pencampuran. Kecap yang dibuat dengan cara fermentasi dapat menghasilkan kecap 

tradisional dan memiliki cita rasa yang khas. Kecap dengan proses hidrolisa akan 

menghasilkan jenis kecap modern. Kecap modern dapat dibuat dalam waktu yang 

singkat atau cepat namun tidak memiliki rasa yang khas sehingga kurang disukai 

konsumen. Kecap hasil proses fisik atau pencampuran akan menghasilkan kecap 

dengan kondisi yang dapat diatur (Suprapti, 2005). 

 Proses pembuatan kecap manis dengan cara pencampuran dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut (Suprapti, 2005) : 

2. Bumbu seperti bawang putih, kemiri, laos, keluwak dan pekak dihaluskan. 

3. Gula kelapa dikaramelkan. 

4. Bahan baku (air kelapa) dipanaskan di atas kompor kemudian gula yang 

dikaramelkan dimasukkan ke dalam panci yang berisi air kelapa, setelah itu 

bumbu yang telah dihaluskan (bawang putih, kemiri, keluwak, pekak dan laos) 

dimasukkan ke dalam rebusan air kelapa kemudian dimasak hingga warnanya 

berubah menjadi kuning kecoklatan dan mulai kental. 

 

2.4. Kualitas kecap 
2.4.1. Profil Asam Amino 

 Protein secara kimia adalah molekul kompleks yang terdiri dari rantai asam 

amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen (Chuzaemi, 



2004). Menurut Hurley (2003), asam amino dalam bahan pangan dapat dideteksi 

untuk dapat diketahui jenis dan kandungannya. Identifikasi asam amino dapat 

dilakukan dengan menentukan reaksi kimia asam amino yang mencirikan gugus 

fungsional yang terkandung. 

 Menurut Chuzaemi (2004), kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam 

amino, sehingga mempunyai kualitas yang beraneka ragam tergantung sampai 

seberapa jauh protein dapat menyediakan asam amino esensial dalam jumlah 

memadai. Protein yang mampu menyediakan asam amino esensial dalam 

perbandingan yang menyamai kebutuhan manusia mempunyai mutu yang tinggi dan 

sebaliknya protein yang kekurangan satu atau lebih asam amino esensial mempunyai 

mutu yang rendah (Winarno, 1997). Kriteria kualitas kecap berdasarkan kandungan 

protein menurut Kuswanto dan Sardjono (1988) seperti pada Tabel 5. 

Protein susu terdiri dari tiga tipe yaitu kasein, laktalbumin dan laktoglobulin. 

Dalam industri susu, albumin digunakan sebagai pembuatan keju primost dengan cara 

mendidihkan whey untuk mengeluarkan air. Whey banyak mengandung sulfur dan 

asam-asam amino esensial (Idris, 2003).  

Tabel 5. Kandungan protein kecap 
Jenis Kecap Kualitas Kadar Protein 

Kecap Asin _ Minimum 2% 
Kecap Manis No. 1 Minimum 6% 

 No. 2 4 – 6% 

No. 3 2 – 4% 
Sumber : Kuswanto dan Sardjono (1988) 

Protein susu terdiri dari tiga tipe yaitu kasein, laktalbumin dan laktoglobulin. 

Dalam industri susu, albumin digunakan sebagai pembuatan keju primost dengan cara 



mendidihkan whey untuk mengeluarkan air. Whey banyak mengandung sulfur dan 

asam-asam amino esensial (Idris, 2003).  

Bahan baku utama kecap pada umumnya adalah kedelai. Hal ini memiliki 

keunggulan tersendiri karena kedelai memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, 

terutama protein dan karbohidrat. Asam amino yang terdapat pada kedelai adalah 

leusin dan lisin. Keduanya merupakan asam amino yang sangat diperlukan oleh 

enzim pemecah kedelai untuk menghasilkan kecap dengan cita rasa yang enak, lezat, 

dan khas (Anonim, 2008).  

 

2.4.2.  Uji organoleptik 
 

Nilai organoleptik atau nilai kesukaan terhadap suatu produk merupakan 

pertimbangan utama sebelum melihat nilai gizi supaya produk tersebut dapat diterima 

oleh konsumen (Winarno, 2002). 

 Informasi tentang suka tidak suka, tingkat kesukaan akan keperluan konsumen 

untuk dapat menerima, dapat diperoleh dengan menggunakan pengujian yang 

berorientasi pada konsumen dan panelis sensoris yang tidak terlatih (Kartika, Hastuti 

dan Supartono,1988). 

Warna merupakan salah satu faktor penentu mutu produk, baik tidaknya cara 

pencampuran atau pengolahan ditandai dengan adanya warna yang beragam. Ada 5 

penyebab warna suatu bahan, yaitu : pigmen yang secara alami terdapat pada bahan 

pangan, reaksi karamelisasi, reaksi Maillard, oksidasi dan penambahan zat pewarna 

alami atau buatan (Winarno, 1997). 



 Rasa dari sebagian besar bahan pangan biasanya tidak stabil, yaitu dapat 

mengalami perubahan selama penanganan dan pengolahan, selain itu perubahan 

tekstur atau viskositas dapat pula mengubah rasa (Winarno, 2002) 

 Aroma makanan dapat menentukan kelezatan bahan pangan, di samping itu 

aroma baru dapat dikenali bila berbentuk uap yang diterima oleh saraf pembau 

(Winarno, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan di Laboratorium Fisiko Kimia Hasil Ternak 

Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Laboratorium Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya dan Laboratorium Kimia Anorganik Jurusan Kimia Fakultas MIPA 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dimulai pada tanggal 19 Agustus sampai 

dengan 31 November 2008. 

  

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah whey yang diperoleh dari 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Hasil Ternak Universitas Brawijaya Malang, 

tepung kedelai yang dibuat sendiri serta bumbu yang terdiri dari bawang putih, pekak, 

keluwak, lengkuas, daun salam, daun jeruk, ketumbar, daun serai dan garam dibeli di 

pasar besar Malang. Bahan-bahan yang digunakan untuk analisis adalah HCl 6N, 

NaOH 0,01N, HCl 0,02N dengan merek Merck produksi Jerman, akuades dan larutan 

buffer. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kjeldahl merk Buchi 

Distillation Unit K-350 untuk destilasi dan Buchi Digestion Unit K-424 untuk 

destruksi, HPLC ( High Pressure Liquid Cromatoghraphy) merk Hitachi model 835), 

pH meter Lutron YK-2001, timbangan analitik merk Denver I M-310, erlenmeyer 



(Iwaki Pyrex, Jepang), gelas ukur (Brand Germany), beaker glass (Iwaki Pyrex, 

Jepang), ayakan tepung, pengaduk, telenan, kain saring, baskom, panci dan kompor. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah percobaan dengan  

Rancangan Acak Lengkap dan diulang tiga kali. Percobaan dilakukan dengan 

penggunaan tepung kedelai dalam pembuatan kecap whey, yang terdiri atas          4 

perlakuan yaitu : T0  (tanpa penggunaan  tepung kedelai), T5 (penggunaan  5% tepung 

kedelai), T10 (penggunaan 10% tepung kedelai), T15 (penggunaan  15% tepung 

kedelai). Persentase penggunaan tepung kedelai dihitung dari total whey.  

3.3.1. Pelaksanaan Penelitian 

3.3.1.1. Formula Kecap Whey 

 Berdasarkan penelitian Ernawati (2007) didapatkan formula kecap manis 

whey yang baik yaitu dengan perbandingan konsentrasi bumbu dan gula yaitu sebesar 

10% (b/v) dan 60% (b/v) dari bahan. Formula kecap manis whey dapat dilihat pada 

Tabel 6.  

3.3.1.2. Prosedur Pembuatan Tepung Kedelai 

 Langkah pembuatan tepung kedelai yaitu biji kedelai dicuci sampai bersih dan 

ditiriskan dalam wadah selama + 15 menit. Biji kedelai disangrai dengan api kecil 

dengan suhu 50-600C selama + 30 menit dan didinginkan pada suhu ruang (240C) 

selama 30 menit, kemudian dihaluskan dengan cara digiling. Proses pembuatan 

tepung kedelai secara singkat dapat dilihat pada Gambar 1   (Ngantung, 2003). 

 



Tabel 6. Formula Kecap Manis Whey 

Komponen T0 T5 T10 T15 
Whey 100 ml 100 ml 100 ml 100 ml 
Gula Kelapa 60 g 60 g 60 g 60 g 
Tepung Kedelai - 5 g 10 g 15 g 
Bumbu 10 g 10 g 10 g 10 g 

- Bawang Putih 1,2 g 1,2 g 1,2 g 1,2 g 
- Ketumbar 0,5 g 0,5 g 0,5 g 0,5 g 
- Keluwak 4 g 4 g 4 g 4 g 
- Pekak 0,05 g 0,05 g 0,05 g 0,05 g 
- Lengkuas 1,4 g 1,4 g 1,4 g 1,4 g 
- Daun Salam 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 
- Daun Serai 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 
- Daun Jeruk 0,2 g 0,2 g 0,2 g 0,2 g 
- Garam 2,25 g 2,25 g 0,2 g 0,2 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Prosedur Pembuatan Tepung Kedelai (Ngantung, 2003). 
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3.3.1.3. Prosedur Pembuatan Kecap Manis Whey 

 Kecap manis whey dibuat dengan metode pencampuran dengan memodifikasi 

proses pembuatan kecap air kelapa  menurut Pitojo (1996) dapat dilihat pada diagram 

alir sebagai berikut : 

1. Bumbu-bumbu dicuci dan dihaluskan. 

2. Karamelisasi gula kelapa dengan 200 ml air sampai menjadi sirup gula selama 

10 menit. 

3. Whey sebanyak 100 ml disaring, kemudian direbus dengan bumbu selama 5 

menit (waktu dihitung mulai awal perebusan) dan disaring. 

4. Larutan kemudian dicampur dengan sirup gula dan tepung kedelai (5%, 10%, 

15% dari total whey), direbus kembali selama 15 menit (waktu        15 menit 

dihitung setelah pemasukan gula dan tepung kedelai). 

5. Kecap yang telah direbus kemudian didinginkan pada suhu kamar. 

Proses pembuatan kecap manis dari whey dilakukan pada suhu  900C selama 

15 menit untuk semua perlakuan. Proses pembuatan kecap dari whey secara ringkas 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur pada pembuatan kecap dari whey adalah : 

1. Profil asam amino menggunakan metode kromatografi HPLC ( Hendayana, 

Kadarohman, Sumarna, dan Supriatna, 1994), yang prosedurnya dapat dilihat 

pada Lampiran 1. 

2. Mutu organoleptik menggunakan metode Hedonik (Kartika dkk, 1988), yang 

dapat dilihat pada Lampiran 2. 



 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Diagram alir penelitian kecap manis whey yang dimodifikasi dari proses 
pembuatan kecap air kelapa (Pitojo, 1996). 
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3.5. Analisis Data 

Data uji organoleptik yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 

ragam dengan bantuan Microsoft Office Excel 2003 dan bila ada perbedaan di antara 

perlakuan, maka analisis data akan dilanjutkan dengan  uji jarak berganda Duncan 

(Kartika dkk, 1988). Profil asam amino dianalisis secara deskriptif (Harsono, 1979). 

 

3.6. Batasan Istilah 

Whey                           : Cairan hasil samping dalam proses pembuatan keju.                                                                            

Kecap Whey : Kecap yang terbuat dari whey dengan penambahan tepung 

kedelai dan bumbu – bumbu. 

Profil Asam Amino : Gambaran asam-asam amino penyusun bahan makanan baik 

secara kualitatif dan kuantitatif. 

Sifat Organoleptik : Mutu suatu bahan pangan yang dilihat melalui pengujian 

sensori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Profil Asam Amino Kecap Manis Whey 

Kualitas protein ditentukan oleh asam-asam amino yang tersusun di dalam 

suatu bahan pangan. Asam amino dalam suatu bahan pangan penting untuk diketahui 

karena dapat mempengaruhi produk makanan yang dihasilkan. Hasil analisis profil 

asam amino yang dilakukan terhadap sampel kecap manis whey dari masing masing 

perlakuan penggunaan tepung kedelai dapat dilihat secara lengkap pada kromatogram 

Gambar 3 sampai dengan Gambar 6. 

 

 

        Keterangan : 1. Aspartat, 2. Glutamat, 3. Histidin, 4. Threonin, 5. Arginin,  6. Tirosin,  
                            7. Metionin, 8. Valin, 9. Fenilalanin, 10. Isoleusin, 11. Lisin. 
      Gambar 3. Kromatogram asam amino tanpa penggunaantepung kedelai (0%) 



  
        Keterangan : 1. Aspartat, 2. Glutamat, 3. Serin, 4. Histidin, 5. Glisin, 6. Threonin  7. Arginin,  

               8. Alanin, 9. Tirosin, 10. Valin, 11. Fenilalanin, 12. Isoleusin,  13. Lisin. 
      Gambar 4. Kromatogram asam amino dengan penggunaan  tepung  kedelai 5% 

 
 
   

 
      Keterangan : 1. Aspartat, 2. Glutamat, 3. Glutamin, 4. Serin, 5. Histidin, 6. Glisin, 7. Threonin,   
                            8. Arginin, 9. Alanin, 10. Tirosin,  11. Metionin, 12. Valin, 13. Fenilalanin,  

            14. Isoleusin, 15. Lisin. 
      Gambar 5. Kromatogram asam amino dengan penggunaan tepung kedelai 10% 

 
 

 



 

        Keterangan : 1. Aspartat, 2. Glutamat, 3. Serin, 4. Histidin, 5. Glisin,  6. Threonin  7. Arginin, 
               8. Alanin, 9. Tirosin, 10. Valin, 11. Fenilalanin, 12. Isoleusin,  13. Lisin. 

      Gambar 6. Kromatogram asam amino dengan penggunaan tepung kedelai 15% 
 

 

Tabel 7. Profil Asam Amino Kecap Manis Whey dari berbagai perlakuan    
penggunaan tepung kedelai 

No. Jenis Asam Amino Kandungan dalam sampel (%)* 

T0 T5 T10 T15 
1. Asam aspartat 8,5747 10,9508 9,2174 11,2338 
2. Asam glutamat 32,6447 26,0152 25,7035 23,4115 
3. Glutamin - - 10,8551 - 
4. Serin - 9,1221 1,5320 9,4178 
5. Histidin 8,1978 0,6623 0,8728 0,4059 
6. Glisin - 13,5845 13,0609 12,4570 
7. Threonin 11,7772 4,2532 5,2296 5,5093 
8. Arginin 4,1256 1,5987 1,7843 2,2410 
9. Alanin - 7,5679 7,4072 7,0727 

10. Tirosin 7,0865 6,8389 0,3294 0,5205 
11. Metionin 9,6776 - 6,2005 7,1721 
12. Valin 5,4670 5,1734 3,9479 5,1679 
13. Fenilalanin 2,975 5,4844 5,0233 5,9350 
14. Isoleusin 4,800 7,5755 7,7317 8,1508 
15. Lisin 4,6516 1,1730 1,3047 1,3047 

Keterangan : * Satuan persen yang digunakan merupakan persentase relatif yang     
merupakan hasil bagi antara peak area dan total peak area dikali 100 
%. 

 



 Tabel 7 menunjukkan bahwa kecap manis whey dari berbagai perlakuan 

memiliki 11 - 15 jenis asam amino. Asam amino tertinggi adalah asam glutamat yang 

berkisar antara 23,4115% – 32,6447%. Menurut Purwoko (2006), terdapat 17 jenis 

asam amino yang ditemukan pada kedelai, yaitu sistein, isoleusin, leusin, lisin, 

metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin, alanin, arginin, glisin, histidin, prolin, 

tirosin, aspartat, dan glutamat, tetapi asam amino tertinggi dalam kecap kedelai 

adalah asam glutamat. Pada hasil pengujian asam amino kecap manis whey tidak 

ditemukan adanya jenis asam amino leusin. Hal ini disebabkan oleh proses 

pemasakan dan bahan yang digunakan berbeda. 

Kandungan asam amino kecap manis whey yang paling lengkap di antara 

semua perlakuan terdapat pada penambahan tepung kedelai 10%, hal ini dapat dilihat 

pada Gambar 5. Menurut Santoso (1994), kecap kedelai mengandung komposisi zat 

gizi yang sangat lengkap, salah satu di antaranya adalah komposisi asam amino pada 

sebagian besar didukung oleh asam glutamat, prolin, asam aspartat dan isoleusin. 

Asam glutamat merupakan pendukung utama dalam menentukan citarasa suatu bahan 

pangan karena dapat mempengaruhi rasa dan aroma. Komposisi asam amino kecap 

kedelai dapat dilihat pada Tabel 8. 

 Asam amino jenis isoleusin dan lisin semuanya terdapat dalam keempat 

sampel tersebut dengan kandungan yang berbeda-beda. Menurut Astawan (2007), 

asam amino yang terdapat pada kedelai adalah leusin dan lisin. Keduanya merupakan 

asam amino yang sangat diperlukan oleh enzim pemecah kedelai untuk menghasilkan 

kecap dengan cita rasa yang enak, lezat, dan khas.  

 



Tabel 8. Komposisi asam amino kecap kedelai  
No. Asam amino Kandungan (mg/gram nitrogen total)  
1. Isoleusin 270 
2. Leusin 430 
3. Lisin 350 
4. Metionin 49 
5. Sistin 57 
6. Fenilalanin 210 
7. Treonine 190 
8. Triptofan 30 
9. Valin 290 

10. Arginin 110 
11. Histidin 54 
12. Alanin 290 
13. Asam aspartat 480 
14. Asam glutamat 1.260 
15. Glisin 260 
16. Prolin 520 
17. Serin 410 

Sumber : Santoso (1994) 
 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Mutu Organoleptik Kecap Manis Whey 

Uji organoleptik merupakan tes yang dilakukan untuk mengidentifikasi 

perbedaan kualitas dan membedakan produk yang dapat diterima konsumen. Uji 

organoleptik kecap whey dilakukan dengan metode hedonik. Pengujian yang 

dilakukan meliputi warna, bau dan rasa. 

4.2.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Kesukaan pada Warna Kecap Manis Whey 
  
 Hasil analisis ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

kedelai dengan konsentrasi yang berbeda pada pembuatan kecap whey memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P< 0,01) terhadap kesukaan pada warna kecap whey. 

Rerata kesukaan pada warna kecap whey (Tabel 9) menunjukkan bahwa nilai 

kesukaan panelis terhadap warna kecap whey terendah pada perlakuan T0 yaitu tanpa 



penambahan tepung kedelai yaitu sebesar 5,01. Kesukaan panelis terhadap warna 

kecap whey tertinggi pada perlakuan T10 yang menggunakan tepung kedelai sebesar 

10% yaitu 6,39.  

Tabel 9. Rata-rata nilai kesukaan terhadap warna kecap manis whey 

Perlakuan Nilai Rata-Rata Warna 
T 0 5,01a ± 0,28 
T 5 5,13b ± 0,23 
T 10 6,39c ± 0,28 
T 15 6,24c ± 0,27 

Keterangan : Superskrip a,b,c dari rataan mutu organoleptik warna kecap manis whey 
yang mendapat perlakuan tepung kedelai yang berbeda menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 
 Angka penilaian panelis masih tergolong netral dan cenderung agak 

menyukai. Peran bumbu pada proses pembuatan kecap sangat menentukan dalam 

pembentukan warna salah satunya adalah keluwak. Tingginya tingkat kesukaan 

panelis terhadap warna kecap whey yang coklat kehitaman pada perlakuan T10 

disebabkan oleh imbangan yang hampir sama antara whey dan kedelai bubuk yang 

diberikan. Tepung kedelai mengandung karoten, hal ini memberikan kontribusi 

terhadap tingkat kecerahan yang lebih tinggi. Selain adanya karoten, kecerahan warna 

pada kecap juga dipengaruhi oleh adanya reaksi Maillard antara asam-asam amino 

dengan gula reduksi dan menghasilkan warna coklat yang gelap (Winarno, 1997). 

Warna juga dipengaruhi oleh proses karamelisasi. Pada saat terjadinya proses 

karamelisasi menyebabkan terjadinya perubahan warna menjadi coklat.   Di samping 

itu penambahan keluwak juga mempengaruhi sebagian warna cairan karena warna 

keluwak itu sendiri adalah hitam. 



 Daulay (1991) menyatakan bahwa warna bahan pangan sangat dipengaruhi 

oleh kandungan air dan lemak, semakin besar kandungan air maka warna akan 

semakin pudar dan semakin besar kandungan lemak maka warna akan semakin tajam. 

Warna bahan pangan dipengaruhi oleh pigmen yang ada dalam bahan pangan nabati 

atau hewani karena reaksi kimia di dalam bahan pangan, penambahan zat warna 

alami atau buatan ke dalam bahan pangan (Winarno dan Jenie, 1973). Salah satu 

indikator mutu kecap adalah warna, pada umumnya kecap yang mempunyai kualitas 

baik adalah bewarna hitam dan homogen.  

4.2.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Kesukaan pada Bau Kecap Manis Whey 

 Hasil analisis ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa penggunaan tepung 

kedelai pada pembuatan kecap manis whey tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap kesukaan bau kecap whey.  Penilaian panelis memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap bau kecap whey. Rerata kesukaan pada bau 

kecap whey dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rerata kesukaan pada bau kecap manis whey  

Perlakuan Nilai Rata-Rata Bau 

T 0 5,0 ± 0,14 
T 5 4,92 ± 0,25 
T 10 5,39 ± 0,11 
T 15 5,22 ± 0,15 

  

 Tabel 10 memperlihatkan rerata tingkat kesukaan panelis terhadap bau kecap 

whey terendah pada perlakuan T5 yaitu  penggunaan tepung kedelai 5% (agak tidak 

menyukai), karena imbangan yang kurang antara bumbu, gula, whey dan tepung 

kedelai yang digunakan. Rataan bau tertinggi terdapat pada T10 dengan penggunaan 



tepung kedelai 10% (netral). Kesukaan panelis terhadap bau kecap whey adalah netral 

dan cenderung agak menyukai. Istianah (2001) menjelaskan bahwa gula merah 

mempunyai aroma yang khas karena mengandung benzil alkohol yang merupakan 

senyawa aromatik yang mudah menguap. Menurut Winarno (2002), aroma makanan 

dapat menentukan kelezatan bahan pangan,      di samping itu aroma baru dapat 

dikenali bila berbentuk uap yang diterima oleh saraf pembau. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa aroma bumbu kecap kurang mendominasi aroma yang 

ditimbulkan oleh senyawa-senyawa yang berasal dari protein kedelai dan whey 

sehingga masih ada aroma yang kurang disukai oleh panelis. Rata-rata panelis 

memberikan penilaian netral terhadap bau kecap whey.  

4.2.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kesukaan pada Rasa Kecap Manis Whey 
 
 Analisis ragam (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penggunaan tepung kedelai 

pada pembuatan kecap whey tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap kesukaan pada rasa kecap whey. Penilaian panelis memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap rasa kecap manis whey. Rerata kesukaan pada rasa kecap 

whey dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rerata kesukaan pada rasa kecap whey  

Perlakuan Nilai Rata-Rata Rasa 
T 0 5,15 ± 0,44 
T 5 4,78 ± 0,28 
T 10 5,28 ± 0,20 
T 15 5,27 ± 0,29 

 

Tabel 11 memperlihatkan rerata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa kecap 

whey terendah pada penggunaan tepung kedelai 5% (agak tidak menyukai), 



sedangkan hasil tertinggi yang didapat  adalah penggunaan tepung kedelai 10% 

(netral). Panelis yang digunakan dalam pengujian mutu organoleptik ini adalah 

panelis tidak terlatih. Menurut Kartika dan Hastuti (1987), penilaian panelis tidak 

terlatih tidak didasarkan pada sensitivitas melainkan menyangkut tingkat kesukaan 

seseorang, sehingga semakin besar jumlah panelis akan semakin baik. Rerata hasil 

pengujian rasa menunjukkan bahwa panelis memberikan penilaian cenderung agak 

tidak menyukai dan netral.  

Tepung kedelai dibuat dari kedelai yang diolah dan digiling atau ditumbuk 

menjadi bentuk tepung. Penggunaan panas dalam pengolahan diperlukan untuk 

peningkatan nilai gizi, daya tahan simpan dan meningkatkan rasa (Hermana, 1985). 

Menurut Astawan (2004), campuran bumbu berguna untuk menambah aroma, cita 

rasa dan tujuan utama pemakaian rempah-rempah pada masakan adalah 

meningkatkan cita rasa yang enak dan gurih, sehingga mampu membangkitkan selera 

makan. Penambahan bumbu pada kecap sebagai perasa dan pemberian gula pada 

kecap sebagai pemanis (Hartoyo, 1999). Rasa dari sebagian besar bahan pangan 

biasanya tidak stabil, yaitu dapat mengalami perubahan selama penanganan dan 

pengolahan, selain itu perubahan tekstur atau viskositas dapat pula mengubah rasa 

(Winarno, 2002).  

 

 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain: 

1. Perlakuan penggunaan  tepung kedelai sebesar 10% dapat meningkatkan asam 

amino dan mutu organoleptik kecap manis whey (warna, rasa dan bau) dengan 

rataan penilaian panelis agak menyukai. 

2. Terdapat 15 jenis asam amino yang terkandung pada kecap manis whey 

dengan penggunaan  tepung kedelai 10% yaitu asam aspartat, asam glutamat, 

glutamin, serin, histidin, glisin, threonin, arginin, alanin, tirosin, metionin, 

valin, fenilalanin, isoleusin, dan lisin. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa untuk mendapatkan kecap 

whey yang bermutu baik dianjurkan membuatnya dengan menambahkan tepung 

kedelai 10%, namun diperlukan penelitian lebih lanjut tentang lama waktu 

pemasakannya agar didapatkan produk yang mempunyai warna, bau, dan rasa yang 

disukai konsumen. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisis Asam Amino  ( Hendayana dkk, 1994) 

 Alat yang digunakan dalam analisis asam amino adalah HPLC ( High 

Pressure Liquid Chromatography) merk Hitachi model 835, dengan kondisi alat 

sebagai berikut : 

- Kolom   : Microsorb – MV – 100 – 5 C18 

         Panjang kolom 250 x 4,6mm x ¼  

  -    Mobil Phase       : CH3COOH : 50 mm Natrium Asetat : THF (2 : 96:   2) 

pH 6,8 

- Detektor  : Fluorescen 

- Flow  : 1,5 ml/mnt  

1. Ditimbang ± 60 mg sampel, masukkan dalam tabung bertutup. 

2.  Tambahkan 4 ml HCl 6N ke dalam tabung kemudian dipanaskan selama 24 

jam dengan suhu 110° C, kemudian sampel dinetralkan ( pH 7) dengan NaOH 

6N. 

3.  Cairan sampel disaring dengan kertas Whatman 0,2 µm dan siap untuk 

dianalisa. 

4. Sampel diambil 10 µl, ditambah larutan OPA ( Orthopthalaldehid) sebanyak 

100 µl diaduk selama 5 menit selanjutnya dimasukkan ke injektor HPLC 

sebanyak 20 µl. Analisis dilakukan selama 40 menit. Hasil tampil dilayar 

kemudian dicetak. 

5. Konsentrasi asam amino diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : 

                Peak area    

 Konsentrasi asam amino =                             x 100% 

           Total peak area  

Keterangan : satuan persentase sebagai satuan konsentrasi asam amino 

merupakan persentase relatif.  



Lampiran 2. Lembar Pengujian Mutu Organoleptik (Kartika dan Hastuti,    
1988) 

 
Nama Penguji : 
Tanggal : 
Tanda Tangan : 
Produk  : Kecap Manis Whey 

 Dihadapan Saudara disajikan 12 macam kecap manis whey. Saudara dimohon 
untuk memberikan penilaian terhadap warna sampel tersebut sesuai dengan tingkat 
kesukaan Saudara. Berikan tanda silang pada pernyataan yang sesuai dengan tingkat 
kesukaan Saudara pada setiap sampel kecap yang dihidangkan. 

Kode Produk 
Penilaian 

572 433 333 766 856 485 171 565 515 891 757 528 

            Amat sangat menyukai 

            Sangat menyukai 

            Menyukai 

            Agak menyukai 

            Bukannya menyukai / tidak 
menyukai 

            Agak tidak menyukai 

            Tidak menyukai 

            Sangat tidak menyukai 

            Amat sangat tidak menyukai 

  

 Saran : 

  

 

 

Keterangan : lembar pengujian yang sama digunakan untuk pengujian bau dan rasa  
kecap manis whey. 



Lampiran 4. Hasil Perhitungan dan Analisa Organoleptik Warna Kecap    
Manis Whey 

 

Perlakuan 
 Ulangan  Total Rata-rata 
I II III   

T0 4,83 4,87 5,33 15,03 5,01 ± 0,28 
T5 5,4 4,97 5,03 15,4 5,13 ± 0,23 
T10 6,6 6,5 6,07 19,17 6,39 ± 0,28 
T15 6,37 6,43 5,93 18,73 6,24 ± 0,27 

Total 23,2 22,77 22,36 68,33  
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JKGalat = JKTotal– JKPanelis- JKSampel 

            = 788,3889 – 204,0556 – 158,1889 
            = 426,144 
Db total = p – 1 = 360 – 1 = 359 
Db perlakuan = n – 1 =12 – 1 = 11 
Db panelis     = p – 1 = 30 – 1 = 29 
Db galat         = db total – db perlakuan – db panelis 
           = 359 -11 – 29 
           = 319 



Kuadrat Tengah (KT) 
 
KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan 
  = 158.1889 / 11 
  = 14,3808 
 
KT Panelis = JK Panelis/ db Panelis 
  = 204,0556 / 29 
  = 7,0364 
 
KT Galat  = JK Galat/ db Galat 
  = 426,114 / 319 

 = 1,3359 
 
Analisis Ragam      

SK Db JK KT Fhit F 0.05 F 0.01 
Panelis 29 204,0556 7,0364 4,778** 1,503168 1,7707 
Perlakuan 11 158,1889 14,3808 4,923** 1,818728 2,3037 
Galat 319 426,144 11.,3359    
Total 359  788,3889         

Kesimpulan : ** nilai FHitung  yang lebih besar dari nilai FTabel  menunjukkan bahwa 
penggunaan  tepung kedelai memberikan perbedaan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01) terhadap warna kecap manis whey. 

 
UJI JARAK BERGANDA DUNCAN 
 
Perhitungan pada perlakuan 
JNT 1% = JND 1% X �KTG/3x20 
              = JND1 % X 0,3848 
 
UJD 
1% 

1 2 3 
0,05769 0,05872 0,05921 

 

Analog dari perhitungan di atas 

Perlakuan Nilai Rata-Rata Notasi 
T 0 5,01 a 
T 5 5,13 b 
T 10 6,39 c 
T 15 6,24 c 

 



Lampiran 6. Hasil Perhitungan dan Analisa Organoleptik Bau Kecap Manis 
Whey 

 
 

Perlakuan 
 Ulangan  Total Rata-rata 
I II III   

T 0 5,03 4,9 5,17 15,1 5,0 ± 0,14 
T 5 5,2 4,73 4,83 14,76 4,92 ± 0,25 
T 10 5,27 5,47 5,43 16,17 5,39 ± 0,11 
T 15 5,07 5,37 5,23 15,67 5,22 ± 0,15 

Total 20,57 20,47 20,66 61,7  
 
Berdasarkan rumus yang sama pada Lampiran 3, maka diperoleh hasil perhitungan 
JK (Jumlah Kuadrat ) sebagai berikut : 
 
FK  = 9517,225 
JK Total = 899,775 
JK Panelis = 425,8583 
JK Perlakuan = 18,20833 
JK Galat = 455,7083 
 
Tabel Sidik Ragam 
Analisis Ragam      

SK Db JK KT Fhit F 0,05 F 0,01 
Panelis 29 425,8583 14,68476 10,2795** 1,5032 1,7707 
Perlakuan 11 18,20833 1,6553 1,1587 tn 1,8187 2,3037 
Galat 319 455,7003 1,4285    
Total 359  899,775         

Kesimpulan :  **  nilai FHitung panelis lebih besar dari nilai FTabel  menunjukkan 
bahwa penggunaan tepung kedelai memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap bau kecap manis whey. 

 tn   nilai FHitung perlakuan yang lebih kecil dari nilai FTabel  
menunjukkan bahwa penggunaan tepung kedelai tidak memberikan 
perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P>0,05) terhadap bau kecap 
manis whey. 

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 8. Hasil Perhitungan dan Analisa Organoleptik Rasa Kecap Manis 
Whey 

 

Perlakuan 
 Ulangan  Total Rata-rata 
I II III   

T 0 5,13 4,73 5,6 15,46 5,15 ± 0,44 
T 5 4,67 4,57 5,1 14,34 4,78 ± 0,28 
T 10 5,47 5,07 5,3 15,84 5,28 ± 0,20 
T 15 5,47 4,93 5,4 15,8 5,27 ± 0,29 

Total 20,74 19,3 21,4 61,44  
 
 
 
Berdasarkan rumus yang sama pada Lampiran 3, maka diperoleh hasil perhitungan 
JK (Jumlah Kuadrat ) sebagai berikut : 
 
FK  = 9435,136 
JK Total = 899,8639 
JK Panelis = 215,2806 
JK Perlakuan = 38,43056 
JK Galat = 646,1528 
 
Tabel  Sidik Ragam 
Analisis Ragam      

SK Db JK KT Fhit F 0,05 F 0,01 
Panelis 29 215,2806 7,435 3,6649** 1,5032 1,7707 
Perlakuan 11 38,43056 3,4937 1,7248 tn 1,8187 2,3037 
Galat 319 646,1528 2,0256    
Total 359  899,8639         

Kesimpulan :  **  nilai FHitung panelis lebih besar dari nilai FTabel  menunjukkan 
bahwa penggunaan tepung kedelai memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rasa kecap manis whey. 

 tn   nilai FHitung  yang lebih kecil dari nilai FTabel  menunjukkan bahwa 
penggunaan tepung kedelai tidak memberikan perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata (P>0,05) terhadap rasa kecap manis whey. 

 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9. Hasil Analisa Kadar Protein, Kadar Air dan pH pada Whey dan 
Tepung Kedelai 

 
Kandungan Whey Tepung Kedelai 

Kadar Protein (%) 0,85 31,83 
Kadar Air (%) 93,88 8 

pH 5,0 7,7 
 
 
Perhitungan Kadar Air 

- Tepung Kedelai 

 Berat Botol Timbang (A) = 13,4 

 Berat Botol Timbang dan Sampel (B) = 15,9 

 Berat Botol timbang dan Sampel setelah dioven (C) = 15,7 

 x = B – A = 2,5 

 y = C – A = 2,3 

 

% 8

100% x 
2,5

2,3 - 2,5
  

100% x 
y

y -x 
  (%)Air  Kadar 

=

=

=

 

- Whey  

Berat Botol Timbang (A) = 15,2 

 Berat Botol Timbang dan Sampel (B) = 20,1 

 Berat Botol timbang dan Sampel setelah dioven (C) = 15,5 

 x = B – A = 4,9 

 y = C – A = 0,3 

 

% 93,88

100% x 
4,9

0,3 - 4,9
  

100% x 
y

y -x 
  (%)Air  Kadar 

=

=

=

 

 
 


