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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to know the best interaction Calcium 
Chloride (CaCl2) with pH of casein modification by crosslink method to improve 
casein functional properties. The materials were casein which be isolated from 
fresh milk. The method of this research was factorial experiment (3 x 3) with 
completely randomized design and 3 times replication, CaCl2 (0.025 (C1), 0.05 
(C2), dan 0.075 (C3)) and pH (4.2 (P1); 4.6 (P2) dan 5.0 (P3)). The method of this 
research was factorial experiment (3 x 3) with completely randomized design and 
3 times replication. The variables measured were protein solubility, calcium 
solubility, molecular weight and microstructure. The data of  protein solubility 
and calcium solubility were analized by using analysis of variance continued by 
honestly significant different (HSD) test. The molecular weight was measured by 
using linier equation. Microstructure was measured using qualitative test. The 
result of this research showed that the interaction of CaCl2 with pH did not give a 
significant different effect (P>0.05) on the protein solubility and calcium 
solubility of casein modification. Using of CaCl2 did not give a significantly 
different effect (P>0.05) on the protein solubility and calcium solubility of casein 
modification. Using of pH did not give a significantly different effect (P>0.05) on 
the protein solubility and calcium solubility of casein modification. Molecular 
weight of casein modification alleged was β casein. CaCl2 addition gave structure 
of casein modification compose crosslink between calcium and casein. The best 
treatment was consisted of 0.025 g/ml CaCl2 and pH 4.6. Molecular weight 
looked in electrophoresis was 24.20 kDa. This molecular weight alleged was β 
casein. CaCl2 addition gave structure of casein modification composed crosslink 
between calcium and casein.  

 
Keyword : Casein modification, protein solubility, calcium solubility, molecular 

weight, microstructure. 
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RINGKASAN 

 
Pengambilan data penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiko 

Kimia Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium 
Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Brawijaya dan Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya. Pelaksanaan 
penelitian dimulai tanggal 31 Desember 2012 sampai 31 Januari 2013. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui interaksi yang tepat antara 
konsentrasi CaCl2 dengan pH dalam proses modifikasi kasein metode crosslink 
guna meningkatkan sifat fungsional kasein. Penggunaan CaCl2 dengan pH yang 
tepat dapat digunakan dalam pembuatan keju Mozzarella analog yang fungsional. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kasein yang 
diisolasi dari susu segar dengan menggunakan asam laktat. Metode penelitian 
yang digunakan adalah percobaan faktorial (3 x 3) dengan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dan ulangan 3 kali. Perlakuan modifikasi kasein adalah 
penggunaan CaCl2 (0,025 (C1), 0,05 (C2), dan 0,075 (C3)) dan pH yang berbeda 
yaitu 4,2 (P1); 4,6 (P2) dan 5,0 (P3)). Data yang diperoleh dari uji kelarutan protein 
dan kelarutan kalsium dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ). Bobot molekul dianalisis dengan 
menggunakan kurva linier. Mikrostruktur dianalisis dengan menggunakan uji 
kualitatif dengan membandingkan hasil mikrostruktur seluruh perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi CaCl2 dengan pH tidak 
memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kelarutan protein 
dan kelarutan kalsium. Penggunaan CaCl2 tidak memberikan perbedaan pengaruh 
yang nyata (P>0,05) terhadap kelarutan protein dan kelarutan kalsium. 
Penggunaan pH yang berbeda juga tidak memberikan perbedaan pengaruh yang 
nyata (P>0,05) terhadap kelarutan protein dan kelarutan kalsium.Bobot molekul 
dari kasein modifikasi diduga β kasein. Mikrostruktur pada kasein modifikasi 
terlihat crosslink antara CaCl2 dengan kasein.  

Perlakuan terbaik kasein modifikasi menggunakan konsentrasi CaCl2 
0,025 g/ml dengan pH 4,6 menghasilkan kelarutan protein sebesar 1,25 %, 
kelarutan kalsium 1,77 gr/ml, dengan bobot molekul 24,20 kDa dan pada 
mikrostrukturnya terbentuk ikatan crosslink antara kasein dan CaCl2. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Susu adalah makanan lengkap nutrisi yang di dalamnya terdiri dari 

beberapa komponen yang penting untuk pemenuhan gizi manusia antara lain: air 

87,1 %, protein 3,4 % (kasein dan whey), lemak 3,9 %, karbohidrat 4,9 %, mineral 

0,7 % (Minard, 2000). Protein bisa dimodifikasi dengan tujuan untuk 

memperbaiki sifat fungsionalnya. Peningkatan sifat fungsional protein susu dapat 

dilakukan dengan cara kimia, enzim dan modifikasi fisik (Mulvihill and Fox, 

1994). 

Protein kasein terdiri dari dua kelompok, yaitu kasein sensitif terhadap 

kalsium dan kasein tidak sensitif terhadap kalsium. Kedua kelompok tersebut jika 

dicampurkan akan menghambat terjadinya endapan dari kelompok yang sensitif 

terhadap kalsium. Kasein yang tidak sensitif terhadap kalsium yaitu α (s1), α (s2) dan 

k kasein, sedangkan β kasein adalah kasein yang sangat sensitif terhadap kalsium 

(Muller-Buschbaum, Gebhardt, Roht, Metwalli and Doster, 2007). 

Sifat fungsional kasein sangat mempengaruhi sifat fisiko kimia pada keju, 

sehingga perlu dimodifikasi strukturnya dengan dilakukannya crosslinking yang 

diharapkan dapat menghasilkan polimer yang stabil dan tahan terhadap panas. 

Crosslinking dapat dilakukan dengan penambahan formaldehid dan perubahan 

yang dihasilkan tersebut bersifat permanen (Somanathan, Subramanian and 

Mandal, 1997).  
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Keju Mozzarella merupakan keju yang dibuat menggunakan pengasaman 

langsung (direct acidification). Pemanasan dilakukan pada suhu 72 oC selama 16 

detik dan ditambahkan asam sitrat yang bertujuan untuk membentuk koagulum/ 

curd dalam pembuatan keju. Pengasaman susu dengan pH 5,6 atau 5,8 

menghasilkan keju Mozzarella yang lebih lembut dan mudah leleh dari pada keju 

dengan pengasaman pada pH 6,0 (Shakeel-Ur-Rehman and Farkye, 2006). Shah, 

Jana, Aparnathi and Prajapati (2006) dalam penelitiannya dijelaskan bahwa keju 

Mozzarella digunakan untuk topping pizza pada uji organoleptik. 

Power of Hidrogen (pH) mempengaruhi kandungan kalsium dan interaksi 

antar kalsium dengan kasein dalam membentuk sifat fungsional keju. Kalsium 

merupakan mineral yang penting dalam pembuatan keju. Ion Ca++ memberikan 

pengaruh besar terhadap proses koagulasi kasein susu oleh rennet, khususnya pada 

tahap agregasi. Penurunan pH susu pada pembuatan keju dapat menurunkan kadar 

kalsium keju sehingga dapat meningkatkan daya leleh keju (Sumarmono, 2012). 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu diadakan penelitian mengenai 

modifikasi kasein dengan penambahan Kalsium Klorida (CaCl2) dan pH dengan 

konsentrasi yang tepat, guna meningkatkan sifat fisiko kimia pada pembuatan keju 

Mozzarella.  

 
1.2.  Rumusan Masalah 

Apakah interaksi antara CaCl2 dengan pH yang berbeda pada kasein 

modifikasi memberikan perbedaan pengaruh terhadap kelarutan protein, kelarutan 

kalsium, bobot molekul dan mikrostruktur? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

 Mengetahui interaksi dari CaCl2 dengan pH yang tepat pada kasein 

modifikasi ditinjau dari kelarutan protein, kelarutan kalsium, bobot molekul dan 

mikrostruktur, nantinya dapat digunakan dalam pembuatan keju Mozzarella 

analog fungsional. 

 
1.4.  Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada mahasiswa bahwa sifat fungsional protein 

kasein dapat dimodifikasi menggunakan CaCl2 dengan pH yang sesuai 

guna menghasilkan keju Mozzarella yang memiliki kualitas baik. 

2. Memberikan tambahan informasi kepada produsen keju bahwa modifikasi 

kasein guna meningkatkan sifat fungsional kasein serta memberikan 

peningkatan kualitas pada pembuatan keju Mozzarella analog fungsional. 

 
1.5.  Kerangka Pikir 

Susu dapat dimodifikasi dengan mudah. Hal ini dikarenakan susu memiliki 

banyak komponen dan zat kimia yang dapat bereaksi serta berubah susunannya 

ketika dipanaskan (Mulvihill and Fox, 1994). 

Protein susu terdiri dari kasein dan whey. Kedua protein ini memiliki sifat 

fisik dan kimia yang berbeda. Kasein mengendap pada pH 4,7 sedangkan whey 

akan larut pada pH tersebut. Kasein terdiri atas beberapa fraksi antara lain αs1 

kasein, αs2 kasein,  β kasein dan k kasein (Mulvihill and Fox, 1994). 

Struktur kasein dapat dimodifikasi dengan metode crosslink yang bertujuan 

meningkatkan sifat fungsional kasein. Kasein sangat berpengaruh dalam 

pembentukan sifat fisiko kimia pembuatan keju. Metode crosslink menggunakan 
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formaldehid bisa menghasilkan perubahan yang bersifat permanen. Modifikasi 

struktur kasein ini bisa menghasilkan polimer yang stabil terhadap panas 

(Somanathan et al., 1997). Struktur kasein dapat dipengaruhi oleh pH. Kasein-

kasein ini berkumpul membentuk kasein misel sehingga membentuk agregat 

kompleks dari monomer ikatan kalsium fosfat yang dapat dirubah dengan variasi 

pH rendah (Bouzid, Baudry, Paugama, Rousseau, Derriche and Bettahar, 2008). 

Choi, Home, Johnson and Lucey (2008) menjelaskan dalam penelitiannya 

bahwa tingkat keasaman dan pemeraman pada pembuatan keju akan 

mempengaruhi kadar kalsium. Hal tersebut dapat dilihat pada kadar kalsium 

minggu pertama pemeraman menunjukkan penurunan yang nyata. Susu akan 

membentuk koagulum dan kehilangan protein whey pada pH yang rendah. 

Penambahan kadar air terjadi pada proses pembuatan keju dengan pH yang rendah 

sehingga menambah hidrasi kasein (Shakeel-Ur-Rehman  and Farkye, 2006). 

Penggunaan asam yang kurang atau berlebihan menyebabkan curd yang 

lembek dan rapuh, sehingga saat curd dipotong banyak lemak dan kasein hilang 

bersama whey (Purwadi, 2010).  

 
1.6.  Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah adanya interaksi pada penambahan CaCl2 

dengan pH berbeda pada kasein modifikasi untuk meningkatkan sifat fungsional 

kasein yang akan memberikan perbedaan pengaruh terhadap kelarutan protein, 

kelarutan kalsium, bobot molekul dan mikrostruktur.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Susu 

Susu sapi merupakan minuman lengkap nutrisi yang ada di alam. Susu 

memiliki kandungan mineral (kalsium, potassium, sodium dan fosfor), vitamin 

(terutama thiamine, riboflavin, asam pantothenic dan vitamin A, D, K), 

karbohidrat (terutama laktosa), protein dan lemak. Susu sebagian besar tersusun 

oleh air daripada unsur lainnya (Minard, 2000). Kandungan gizi susu sapi dapat 

dilihat di Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan gizi susu sapi 

Kandungan zat gizi Komposisi (%) 
Protein  
Lemak  
Karbohidrat  
Mineral  
Air  

3,4 
3,9 
4,9 
0,7 
87,1 

Sumber : Kandungan gizi susu sapi (Minard, 2000). 

Susu dapat dimodifikasi dengan mudah. Hal ini dikarenakan susu memiliki 

banyak komponen dan zat kimia yang dapat bereaksi serta berubah susunannya 

ketika dipanaskan (Mulvihill and Fox, 1994). 

2.1.1. Protein 

Protein dalam susu mencapai 3,25 %. Protein susu dapat dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu kasein dan protein whey (Mulvihill and Fox, 1994). Protein 

mempunyai muatan positif dan negatif yang sama pada titik isoelektriknya, 

sehingga tidak bergerak ke arah elektroda positif maupun negatif apabila 
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ditempatkan diantara kedua elektrode tersebut (Murray, Granner and Radwell, 

2006).  

Protein dalam susu terdiri dari globular protein dan fibrous protein. 

Protein susu merupakan protein globular yang terdiri dari kasein, laktalbumin dan 

laktoglobulin. Kasein adalah phosphoprotein yang memiliki gugus phospat 

melekat pada ikatan asam amino. Kasein terdiri dari tiga protein yang sama, 

namun memiliki bobot molekul dan jumlah kandungan fosfor yang berbeda 

(Minard, 2000). 

Protein memiliki titik isoelektrik yang berbeda-beda. Titik isoelektrik 

protein mempunyai arti penting karena pada umumnya sifat fisika dan kimia erat 

hubungannya dengan pH isoelektrik. Protein bermuatan positif pada pH diatas 

titik isoelektrik, sedangkan di bawah titik isoelektrik protein bermuatan negatif. 

Pengendapan protein dengan ion logam memerlukan pH larutan di atas titik 

isoelektrik, sedangkan pengendapan oleh ion negatif memerlukan pH di bawah 

titik isoelektrik (Shah et al., 2010). 

2.1.2. Kasein 

Susu merupakan bahan makanan penting, karena mengandung kasein. 

Kasein merupakan komponen protein yang terbesar dalam susu dan sisanya 

berupa whey protein. Kadar kasein pada protein susu mencapai 80 %. Kasein 

merupakan salah satu komponen organik yang berlimpah dalam susu bersama 

dengan lemak dan laktosa (Shiddieqy, 2004). Kasein terdiri atas beberapa fraksi 

seperti α kasein, β kasein dan k kasein. pH dapat mempengaruhi struktur kasein. 

Kasein-kasein ini berkumpul membentuk kasein misel sehingga membentuk 
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agregat kompleks dari monomer ikatan kalsium fosfat yang dapat dirubah dengan 

variasi pH rendah (Bouzid et al., 2008).  

Kasein berkumpul membentuk misel kasein, agregat-agregat ini ditemukan 

dalam susu. Misel kasein memiliki diameter bekisar antara 150-300 nm (Muller-

Buschbaum et al., 2007).  Kombinasi yang memungkinkan antara karakteristik 

kasein, kelarutan kalsium fosfat dan kemampuan residu αs1-kasein, αs2-kasein dan 

β-kasein untuk menstabilkan kalsium fosfat membentuk struktur internal dari 

kasein misel yang terdiri dari protein (McMahon and Oommen, 2008). 

2.2. Keju Mozzarella 

Keju merupakan salah satu produk pangan olahan susu dengan 

penambahana enzim rennet sehingga menghasilkan curd. Proses selanjutnya 

dilakukan pengepresan, pemanasan, penggaraman dan pematangan (Fox, Guinee, 

Cogan and McSweeny, 2000). 

Keju analog adalah keju yang dibuat tidak hanya menggunakan susu segar, 

namun ditambahkan bahan tambahan lain dalam pembuatan keju. Keju analog 

memiliki kestabilan penyimpanan yang lebih baik yaitu berkaitan dengan stretch, 

jumlah lemak yang hilang dan memperpanjang daya simpan (Jana, Patel, Pinto 

and Prajapati, 2009). 

Shah et al. (2010) menyatakan bahwa keju analog disebut juga sebagai 

keju substitusi atau imitasi. Keju analog tidak sepenuhnya menggunakan susu 

sebagai bahan dasar pembuatannya, namun memberikan bahan pengganti. Lemak 
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dan protein yang seharusnya didapat dari susu digantikan dengan bahan pengganti 

lainnya. 

Keju Mozzarella adalah keju lunak yang tidak sepenuhnya matang, 

biasanya disebut keju segar. Pembuatan keju Mozzarella membutuhkan waktu 

yang lama. Pembuatan keju dapat dilakukan oleh pengasaman langsung, karena 

dengan langkah ini tidak perlu menunggu kerja kultur starter bakteri dalam 

 menghasilkan asam laktat (Shakeel-Ur-Rehman  and Farkye, 2006). 

Tahapan pembuatan keju secara umum diantaranya ialah pasteurisasi, 

pengasaman, penambahan enzim, pemotongan curd, pemasakan curd, 

pengurangan whey, pemuluran, pencetakan, pengepresan, penggaraman dan 

pematangan. Pengasaman dapat dilakukan dengan cara menambah biakan bakteri 

starter atau menggunakan asam sitrat. Pengasaman dimaksudkan untuk 

menciptakan kondisi pH optimum agar protease yang berfungsi menggumpalkan 

susu menjadi curd dapat aktif secara maksimum (Feeney, Guinee and Fox, 2002). 

2.3. Modifikasi Kasein dengan Metode Crosslink 

Metode crosslinking adalah salah satu metode modifikasi struktur kasein 

yang bertujuan untuk meningkatkan sifat fungsional kasein. Kasein sangat 

berpengaruh dalam pembentukan sifat fisiko kimia pada pembuatan keju. Metode 

crosslinking menggunakan formaldehid bisa menghasilkan perubahan yang 

bersifat permanen. Modifikasi struktur kasein ini bisa menghasilkan polimer yang 

stabil terhadap panas (Somanathan et al., 1997). 
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 Penambahan ion Ca ke sodium kaseinat akan membentuk agregat 

berukuran mikro, menurunkan kelarutan protein dan meningkatkan pembentukan 

network dalam kasein yang diperlukan dalam pembentukan network keju 

Mozzarella (De souza, Avelina, Gracia, Rafael and Pilar, 2010). 

2.3.1.  Kalsium Klorida (CaCl2) 

CaCl2 adalah senyawa ionik yang terdiri dari unsur kalsium (logam alkali 

tanah) dan klorin. CaCl2 tidak berbau, tidak berwarna dan tidak beracun, serta 

sering digunakan secara ekstensif di berbagai industri. CaCl2 merupakan senyawa 

yang terjadi secara alami yang dapat ditemukan dalam air laut dan mata air 

mineral. CaCl2 berfungsi sebagai sumber ion kalsium dalam larutan serta 

memiliki sifat larut. Sifat ini berguna untuk menggantikan ion dari larutan. CaCl2 

dapat ditambahkan ke dalam susu olahan untuk mengembalikan keseimbangan 

alami antara kalsium dan protein pada kasein dalam pembuatan keju (Tuwi, 

2011). 

Sumarmono (2012) menyatakan bahwa kalsium merupakan mineral yang 

penting dalam proses pembuatan keju. Ion Ca++ berpengaruh besar terhadap proses 

koagulasi kasein susu oleh rennet, khususnya pada tahap agregasi. Gumpalan 

kasein terbentuk (curd) bergantung pada ketersediaan kalsium terlarut dan juga 

level koloid kalsium. Kalsium memiliki peran dalam menetralkan muatan negatif 

misel kasein serta menjadi jembatan penghubung antar gugus fosfat yang 

bermuatan negatif. Penambahan CaCl2 pada proses pembuatan keju 

memperpendek waktu koagulasi dan meningkatkan ketegaran curd.  
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Sumarmono (2012) menyatakan bahwa keju Mozzarella dengan 

kandungan kalsium 0,3 % memiliki karakteristik yang lebih lunak, lebih lengket 

dan lebih mudah meleleh dibanding dengan keju yang mengandung kalsium 0,6 

%. Pengamatan terhadap struktur matriks protein, keju dengan kandungan kalsium 

rendah (0,3 %) terlihat kurang padat, sedangkan pada keju dengan kandungan 

kalsium yang lebih tinggi (0,6 %), protein terlihat lebih teragregasi dengan jarak 

antar agregat protein yang lebih luas. Penurunan kadar kalsium dari 29,6-21,8 

mg/g protein menyebabkan kadar air keju yang lebih tinggi yang mengindikasikan 

bahwa parakasein lebih terhidrasi (lebih banyak mengikat molekul air). Hal 

tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keju dengan kandungan 

kalsium yang lebih rendah memiliki sifat yang lebih mudah meleleh. Peningkatan 

kadar air keju dari 66-70 % terbukti menyebabkan keju menjadi lebih lunak 

namun tidak secara nyata mempengaruhi daya leleh. 

Kadar kalsium keju dipengaruhi oleh tingkat keasaman pada saat proses 

pembuatan keju dan perubahan pH pada saat pemeraman. Pemeraman kadar 

kalsium pada minggu pertama menunjukan penurunan yang nyata (Choi et al., 

2008). 

Penurunan kadar kalsium menghasilkan peningkatan hidrasi kasein 

(Guinee, Feeney, Auty and Fox, 2002). Penambahan ion kalsium dalam kasein 

berperan dalam modifikasi secara crosslinking, sehingga terbentuk interaksi 

intermolekuler diantara molekul kasein yang diperlukan dalam pembentukan 

network protein. 

 



11 
 

2.3.2. pH 

 pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH didefinisikan 

sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H+) yang terlarut. Koefisien aktivitas 

ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya 

didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolute serta 

bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang kondisi pH ditentukan 

berdasarkan persetujuan internasional (Kindstedt, Zielinski, Almena-Aliste and 

Ge, 2001).  

 Susu dengan pH yang rendah akan membentuk gumpalan (koagulum) dan 

kehilangan protein whey. Penambahan kadar air terjadi pada prosesing keju 

dengan pH yang rendah sehingga menambah hidrasi kasein (Shakeel and Farkye, 

2006). 

 Ge, Almena-Aliste and Kindstedt (2002) menyatakan bahwa pH sangat 

berpengaruh terhadap struktur dan fungsional keju, di bagian ini ada hubungan 

antara kalsium, kasein dan pH. Kasein yang berhubungan dengan kalsium 

berfungsi sebagai agen crosslinking dari matriks kasein dan membentuk 

komponen struktural yang utama. Penurunan pH dapat menyebabkan perombakan 

gumpalan kasein, dalam kasein yang telah membentuk gumpalan masih terdapat 

jarak atau ruang kosong yang kemudian diisi serum dan globula lemak. Globula 

lemak tersebut nantinya memecah jaringan kasein. Gumpalan lemak yang 

semakin banyak dalam keju menyebabkan gumpalan kasein makin jauh dan 

akibatnya interaksi antara gumpalan kasein menjadi lebih sedikit.  



12 
 

 Mcmahon and Oberg (1998) menyatakan bahwa pH mempengaruhi 

kandungan kalsium dan interaksi antara kalsium dengan kasein yang berperan 

dalam membentuk sifat fungsional keju yang plastis.  

2.4. Uji Kualitas Kasein Modifikasi 

2.4.1. Uji Kelarutan Protein 

Nilai indeks kelarutan atau dispersibilitas menunjukkan prosentase protein 

yang tetap terlarut atau terdespersi sempurna dalam berbagai kondisi pH larutan, 

yaitu mulai dari pH 3,0-8,0.  

Kelarutan maupun dispersibilitas produk-produk isolat protein tanpa 

modifikasi atau memodifikasinya paling rendah pada pH antara 4,0 hingga 5,0, 

selanjutnya meningkat diatas dan dibawah pH tersebut. pH 4,5 merupakan pH 

isoelektrik kasein sebagai protein pertama dalam produk-produk isolat protein 

susu dengan kelarutan yang minimum. Kelarutan atau disperbilitas produk protein 

termodifikasi secara kimia maupun enzim meningkat pada pH 4,0-5,0 (daerah 

sekitar pH isoelektrik) dibandingkan produk isolat tanpa modifikasi (Anonim, 

2011). 

Kelarutan tersebut tergantung dari ukuran bobot molekul komponen- 

komponen terhidrolisis dan tereksposnya gugus-gugus amino yang terionisasi dan 

gugus karboksil yang menyebabkan molekul protein semakin bersifat hidrofilik 

(Anonim, 2011). 
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2.4.2. Uji Kelarutan Kalsium 

Yuwono dan Susanto (2006) menyatakan bahwa pengujian kadar kalsium 

dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri menggunakan flame 

photometer. Kadar kalsium susu kedelai yang diperoleh pada penelitian tersebut 

0,083 ± 0,002. Nilai yang terbilang rendah tersebut disebabkan oleh perbedaan 

varietas kedelai yang digunakan dalam penelitian.  

Konsentrasi kalsium yang rendah dengan pH yang rendah pada pembuatan 

keju Mozzarella tanpa lemak menyebabkan kelarutan kalsium keju tinggi. 

Konsentrasi kalsium yang hampir sama pada pembuatan keju dengan perbedaan 

pengasam, namun dengan pH hampir sama hasilnya diatur pada saat drainase 

whey yang merupakan faktor penentu total kalsium pada keju (Sheehan and 

Guinee, 2003). 

Kelarutan kalsium merupakan salah satu faktor yang meningkatkan pH 

dan pengasinan selain asam laktat. Kelarutan kalsium memberikan pengaruh 

dalam perbaikan kemampuan stretch pada keju (Sheehan and Guinee, 2003). 

2.4.3. Uji Protein Menggunakan Elektroforesis SDS PAGE 

SDS PAGE adalah metode yang paling sering digunakan untuk 

menentukan kemurnian suatu protein. Elektroforesis gel poliakrilamid 

(polyacrylamide gel electrophoresis) dengan menggunakan deterjen sodium 

dodecyl sulfate (SDS). Elektroforesis memisahkan biomolekul-biomolekul 

bermuatan berdasarkan laju migrasi biomolekul tersebut dalam medan listrik 

(Murray et al., 2006). 
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Murray et al. (2006) menjelaskan bahwa akrilamid pada SDS PAGE 

mengalami polimerisasi dan pengikatan silang untuk menghasilkan matriks 

berpori. SDS mendenaturasi dan mengikat protein dengan perbandingan satu 

molekul SDS per dua ikatan peptida. SDS memisahkan komponen polipeptida 

dari protein multimerik. Jumlah molekul SDS anionik besar, masing-masing 

bermuatan -1, masing-masing polipeptida mengalahkan muatan yang ditimbulkan 

oleh gugus fungsional asam amino. Perbandingan muatan terhadap massa masing-

masing kompleks SDS-polipeptida sama, resistensi fisik yang dijumpai masing-

masing peptide sewaktu bergerak melintasi matriks akrilamid menentukan laju 

migrasi. Kompleks yang besar menentukan resistensi yang besar juga, 

polipeptida-polipeptida akan terpisah berdasarkan massa molekul relatif 

polipeptida tersebut (M1). Setiap polipeptida yang tertangkap dalam gel akrilamid 

divisualisasikan dengan pulasan zat pewarna, seperti coomassie blue. 

2.6.4. Uji Mikrostruktur 

Pengamatan mikrostruktur kasein menggunakan Scanning Electron 

Microscopy (SEM). Pembuatan preparat dalam pengamatan menggunakan alat ini 

tidak perlu ditipiskan, karena Scanning Electron Microscopy (SEM) menampilkan 

gambar secara tiga dimensi (Hennelly, Dunne, O’Sullivan and O’Riordan, 2006). 

Scanning Electron Microscopy (SEM) menampilkan secara detail permukaan 

misel tanpa lapisan, dan permukaan misel kasein memiliki struktur yang 

kompleks. Strukturnya nampak tidak bulat, namun kasein tersusun rapi dalam 

susunan yang berbentuk tabung dalam misel. Permukaan kasein tidak lembab dan 

terdapat renggang pada strukturnya (Dalgleish, Spagnuolo and Goff, 2004). 
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Dalgleish et al. (2004) melaporkan pada penelitiannya bahwa pengamatan 

mikrostruktur keju Mozzarella dengan menggunakan SEM terlihat jelas globula-

globula lemaknya. Globula lemak yang kecil tidak mempengaruhi daya leleh. 

Globula lemak yang kecil ini dapat dipengaruhi oleh hidrasi dari matriks protein. 
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BAB III 

MATERI  DAN METODE 

 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Pengambilan data penelitian dimulai tanggal 31 Desember 2012 sampai 31 

Januari 2013 dan dilaksanakan di 3 tempat, yaitu : 

1. Laboratorium Fisiko Kimia, Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, untuk modifikasi kasein dan uji kelarutan kalsium. 

2. Laboratorium Biokimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Brawijaya, untuk analisis kelarutan protein. 

3. Laboratorium Biosains Universitas Brawijaya, untuk analisis bobot 

molekul protein menggunakan elektroforesis SDS PAGE, uji 

mikrostruktur dengan menggunakan SEM. 

 
3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

- Bahan modifikasi kasein: susu, CaCl2, asam laktat, kasein, etanol. 

- Bahan uji kelarutan protein: kasein modifikasi, tablet kjedahl, Natrium 

hidroksida (NaOH), Asam sulfat (H2SO4), asam borat, Trichloroacetic 

Acid (TCA), methyl orange. 

- Bahan uji kelarutan kalsium: kasein modifikasi, TCA. 

- Bahan uji protein menggunakan SDS PAGE: kasein modifikasi, akrilamid, 

tris base pH 8,8, SDS 10 %, Amonium persulfat (APS) 10 %, 

Tetramethylethylenediamine (TEMED). 

- Bahan uji mikrostruktur: Kasein modifikasi, serbuk logam emas. 
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3.2.2.  Peralatan yang digunakan untuk penelitian adalah : 

- Peralatan isolasi kasein: waterbath, beaker glass, pipet, spatula, 

sentrifugator, thermometer, gelas ukur, pH meter merk Hanna, beaker 

glass, timbangan analitik. 

- Peralatan uji kelarutan protein: Labu, timbangan, alat destruksi, alat 

destilasi Vapodest, erlenmeyer, buret.  

- Peralatan uji kelarutan kalsium: beaker glass, spektroquant, vortex, 

sentrifugator. 

- Peralatan uji protein menggunakan SDS PAGE merk Biorad Minirad 

Protean 3: perangkat elektroforesis (tatanan cassete sampel, 

Electrophoresis Power Supply (EPS)), gelas ukur, pipet dan karet 

penghisap, mikro pipet otomatis, botol, timbangan analitis, waterbath, 

refrigerator, sentrifugator. 

- Peralatan uji mikrostruktur: Scanning Electron Microscopy (SEM) merk 

TM 3000 Hitachi. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan faktorial (3 x 3) 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan ulangan 3 kali. Perlakuan pada 

modifikasi kasein adalah penggunaan CaCl2: 0,025 (C1), 0,05 (C2), dan 0,075 (C3) 

dan pH yang berbeda, yaitu 4,2 (P1); 4,6 (P2) dan 5,0 (P3).  
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3.3.1. Metode Pembuatan Kasein Modifikasi dengan Menggunakan  
Metode Crosslink. 
 

 Pembuatan kasein modifikasi dengan menggunakan metode crosslink 

prosedur penelitian Gambar 1 dan 2. 

Tahap 1. Isolasi Kasein 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susu 

Disentrifugasi 3000 rpm selama 10 menit 

Dipisahkan lemak dan supernatan 

Diambil supernatan 500 ml  

Ditempatkan pada waterbath suhu 40 oC 

Ditambahkan asam laktat 80 % sebanyak 10 tetes,dan diaduk 

Diaduk dan ditambahkan asam laktat hingga tidak terbentuk lagi gumpalan 

Diambil presipitatnya 

Dihilangkan lemak dengan menambahkan 25 ml etanol 

Diaduk selama 5 menit 

Didiamkan, lalu diambil presipitatnya 

Dihilangkan lagi lemaknya menggunakan etanol 25 ml 

Diaduk selama 5 menit 

Didiamkan, lalu diambil presipitat dan dikeringkan 

Dihancurkan presipitat hingga halus  

Kasein 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian Isolasi Kasein  
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Tahap 2: Modifikasi kasein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penelitian Modifikasi Kasein 

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diuji meliputi: 

a. Pengujian kelarutan protein mengikuti prosedur Apriyantono dkk, 

(1989) seperti tertera pada Lampiran 1. 

b. Pengujian kelarutan kalsium mengikuti prosedur Silva et al., 

(2001) seperti tertera pada Lampiran 2.  

c. Pengujian protein dengan menggunakan SDS PAGE mengikuti 

prosedur Aulanni’am, (2005) seperti tertera pada Lampiran 3. 

d. Pengujian mikrostruktur mengikuti prosedur Kusumo, (2011) 

seperti tertera pada Lampiran 4.  

Kasein 

Disiapkan larutan dengan asam laktat 
pH 4,2; 4,6; 5 

Direndam pada CaCl2 dengan pH yang 
berbeda sesuai perlakuan 

Didinginkan larutan pada suhu 4 oC Disimpan dalam suhu 4 oC selama 30 
menit 
 

Diambil Kasein dan dibiarkan dalam 
suhu ruang selama 10 menit 
 

Diambil larutan asam laktat dari masing- 
masing pH dan ditambahkan CaCl2 
berdasarkan perlakuan yaitu 0,025; 0,05; 
0,075 gr/ml 
 Dsimpan kasein pada suhu 4 oC 

Pengujian: 
1. Kelarutan protein 
2. Kelarutan kalsium 
3. Bobot Molekul 
4. Mikrostruktur 

Kasein 
modifikasi 
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3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dari uji kelarutan protein dan kelarutan kalsium 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Beda 

Nyata Jujur (Yitnosumarto, 1993).  

Elektroforegram dari hasil elektroforesis SDS PAGE dianalisis dengan 

menentukan bobot molekul menggunakan persamaan linier dan dilakukan 

perbandingan dengan bobot molekul pada literatur (Aulanni’am, 2005). 

Gambar mikrostruktur kasein modifikasi dianalisa kualitatif dengan 

membandingkan mikrostruktur semua perlakuan dengan melihat ikatan crosslink 

yang terbentuk. 

 
3.6. Batasan Istilah 

Kasein : Komponen protein yang terbesar dalam susu yang  

mengendap pada pH 4,7. Kasein terdiri atas beberapa 

fraksi antara lain α kasein, β kasein dan k kasein. 

Kelarutan protein : Banyaknya protein yang larut dalam larutan. Pengujian      

dilakukan dengan metode kjedahl menggunakan sampel 

supernatan protein modifikasi yang sudah disentrifugasi.  

Kelarutan kalsium : Banyaknya kalsium yang dapat larut dalam beberapa 

larutan. Pengujian dilakukan dengan alat Spektroquant 

menggunakan sampel supernatant dari kasein modifikasi 

yang sudah di preparasi dengan menggunakan 

Trichloroacetic acid (TCA). 
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Elektroforesis   : Proses pemisahan/ pergerakan senyawa (protein) pada gel 

akibat adanya pengaruh muatan listrik yang bertujuan untuk 

mengetahui bobot molekul kasein modifikasi. 

Mikrostruktur : Karakteristik dan struktur kasein modifikasi. Pengujian 

menggunakan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

dengan perbesaran 2500 x. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Isolasi Kasein 

Protein dalam susu terdiri dari globular protein dan fibrous protein. Protein 

susu merupakan protein globular yang terdiri dari kasein, laktalbumin dan 

laktoglobulin. Kasein adalah phosphoprotein yang memiliki gugus phospat yang 

melekat pada ikatan asam amino. Kasein terdiri dari tiga protein yang sama yaitu: α 

kasein, β kasein dan k kasein, namun memiliki bobot molekul yang berbeda (Minard, 

2000). 

Isolasi kasein dilakukan dengan menghilangkan terlebih dahulu lemak yang 

terkandung dalam susu. Penghilangan lemak dilakukan dengan sentrifugasi 3000 rpm 

selama 10 menit yang menyebabkan terpisahnya supernatan dan lemak. Supernatan  

diambil 500 ml diletakkan pada waterbath suhu 40 oC, ditambahkan asam laktat 10 % 

sebanyak 10 tetes dengan dilakukan pengadukan. Asam laktat 10 % ditambahkan lagi 

dengan pengadukan ke dalam supernatan hingga tidak terbentuk gumpalan. 

Gumpalan diambil dan dihilangkan lemaknya dengan menggunakan 25 ml etanol 

dengan pengadukan selama 5 menit. Gumpalan didiamkan kemudian dilakukan 

penambahan etanol 25 ml dengan pengadukan selama 5 menit. Gumpalan kasein 

tersebut diambil dan dikeringkan. Kasein yang sudah kering tersebut dihaluskan 

dengan menggunakan blender. Metode isolasi kasein yang dilakukan sesuai dengan 

Minard (2000) namun pemberian asam laktat pada saat penelitian menggantikan 

pemberian asam asetat pada literatur. 
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Suhu susu tanpa lemak saat isolasi kasein harus diperhatikan, jika suhu lebih 

dari 40 oC dapat menyebabkan kasein tersebut memiliki struktur yang kurang bagus. 

Asam laktat yang ditambahkan juga diusahakan sesuai, agar dihasilkan kasein yang 

bagus dan tidak memiliki struktur seperti karet (Minard, 2000). 

Pemanasan yang dilakukan pada saat isolasi protein bertujuan untuk 

menurunkan kelarutan protein, sehingga dapat mengendapkan protein kasein pada 

kondisi yang sesuai (Mulvihill and Fox, 1994). Kasein merupakan protein yang stabil 

terhadap panas dan tidak mengalami denaturasi saat susu dipanaskan. Asam laktat 

yang ditambahkan pada susu yang dipanaskan pada suhu 40 oC berarti menambahkan 

konsentrasi dari ion H+, selanjutnya akan bereaksi dengan muatan negatif protein 

yang berasal dari gugus hidroksil bebas. Konsentrasi H+ yang semakin banyak 

ditambahkan mengakibatkan penurunan pH susu semakin banyak sehingga titik 

isoelektriknya semakin dekat. Gumpalan akan terbentuk jika pH isoelektrik sudah 

tercapai, karena muatan yang berlawanan akan saling menetralkan sehingga terbentuk 

gumpalan pada pH isoelektrik tersebut (Minard, 2000). 

Kasein mudah sekali mengendap pada titik isoelektriknya yaitu pada pH 4,6-

5,0. Kasein akan mengendap pada kondisi asam (pH rendah) karena memiliki 

kelarutan yang rendah pada kondisi asam (Shah et al., 2010). Endapan tersebut 

disuspensi dengan menggunakan etanol  90 % yang bertujuan untuk memisahkan 

kasein dengan protein lainnya sehingga tersisa kasein saja. Kasein tidak larut dalam 

etanol, sedangkan protein lainnya akan melarut dengan etanol. Susu mengandung 

protein ± 3,25 %, 82 % protein susu tersebut terdiri dari kasein dan protein whey 
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sehingga memungkinkan saat pengendapan dengan asam protein lain selain kasein 

juga mengendap. Endapan yang diperoleh disuspensi kembali dengan etanol yang 

bertujuan untuk memisahkan lemak dan endapan kasein. Etanol akan melarutkan 

senyawa lain selain kasein, kasein akan tetap berada dalam endapan tersebut karena 

kasein tidak larut oleh etanol sehingga akan diperoleh kasein yang murni (Minard, 

2000). 

Kalsium kaseinat memiliki titik isoelektrik pada pH 4,6 sehingga tidak akan 

larut pada larutan kurang dari pH 4,6. Susu memiliki pH ± 6,6 yang mengakibatkan 

kasein memiliki muatan negatif pada pH tersebut sehingga dilarutkan sebagai garam.  

Susu yang ditambahkan asam, muatan-muatan negatif  pada permukaan luar misel 

akan dinetralkan dan kasein akan membentuk endapan (Minard, 2000). 

 
4.2. Modifikasi kasein 

Kasein dimodifikasi dengan menggunakan CaCl2 dan pH yang berbeda. CaCl2 

ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan perlakuan antara lain: 0,025; 0,050; 0,075 

gr/ml. Larutan asam laktat disiapkan dengan pH 4,2; 4,6; 5 dan didinginkan pada 

suhu 4 oC.  

Kasein ditimbang terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam beaker glass 

dengan penambahan CaCl2 sesuai dengan perlakuan masing-masing. Larutan asam 

laktat dengan pH yang berbeda dimasukkan ke dalam beaker glass sesuai dengan 

perlakuan. Campuran diaduk hingga merata, lalu diletakkan pada suhu 4 oC selama 

30 menit. Kasein modifikasi diambil dan diangin-anginkan selama 10 menit. Kasein 

modifikasi disimpan dalam suhu 4 oC. 
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Modifikasi kasein dilakukan pada pH asam, karena kasein mengendap pada 

kondisi asam. Shah et al. (2010) menjelaskan bahwa kasein akan mengendap pada 

kondisi asam (pH rendah), karena memiliki kelarutan (solubility) rendah pada kondisi 

asam. 

Modifikasi kasein dengan menggunakan CaCl2 diharapkan dapat 

meningkatkan sifat fungsional kasein sehingga membentuk agregat yang berukuran 

mikro, menurunkan kelarutan protein, serta meningkatkan pembentukan network 

kasein (De souza et al., 2010). Modifikasi struktur kasein ini bisa menghasilkan 

polimer yang stabil terhadap panas (Somanathan et al., 1997). 

Sumarmono (2012) menyatakan bahwa kalsium merupakan mineral yang 

penting dalam proses pembuatan keju. Ion Ca++ berpengaruh besar terhadap proses 

koagulasi kasein susu oleh rennet, khususnya pada tahap agregasi. 

pH dan kalsium memberikan pengaruh terhadap kasein. Kasein yang 

berhubungan dengan kalsium berperan sebagai agen crosslink dari matriks kasein dan 

membentuk komponen struktural yang utama. Penurunan pH dapat menyebabkan 

perombakan gumpalan kasein, sehingga terdapat ruang kosong dalam kasein yang 

dapat diisi serum dan globula lemak. Globula lemak tersebut dapat memecah jaringan 

kasein yang menyebabkan gumpalan kasein dalam keju akan semakin berjauhan 

sehingga interaksi antara gumpalan kasein semakin sedikit (Ge et al., 2002). 

 
4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kelarutan Protein Kasein Modifikasi 

Data dan analisis ragam kelarutan protein kasein modifikasi selengkapnya 

dapat dilihat di Lampiran 5. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi antara 
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perlakuan pH dan CaCl2 serta masing-masing perlakuan secara tersendiri pada kasein 

modifikasi tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

kelarutan protein. Rata-rata kelarutan protein modifikasi dan hasil uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) 5 % tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata kelarutan protein kasein modifikasi 

CaCl2 (gr/ml) 
pH 

Rata-rata (%) 
4,2 4,6 5 

0,025 1,14 1,25 1,20 1,20a 
0,050 1,15 1,17 1,23 1,18a 
0,075 1,21 1,29 1,21 1,24a 

Rata-rata 1,17a 1,24a 1,21a  

Keterangan:  - Superskrip (a,b) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05). 

Pengaruh konsentrasi CaCl2 pada kelarutan protein kasein modifikasi 

berdasarkan analisis ragam perlakuan penambahan konsentrasi CaCl2 tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 

diatas bahwa kelarutan protein kasein modifikasi berdasarkan konsentrasi CaCl2 tidak 

jauh berbeda. Konsentrasi CaCl2 di atas tidak memberikan hasil yang jauh berbeda, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan konsentrasi CaCl2 di atas 

menghasilkan kelarutan protein yang sama baiknya. Hal tersebut sesuai dengan De 

souza et al. (2010) menjelaskan bahwa modifikasi kasein dengan menggunakan 

CaCl2 dapat menurunkan kelarutan protein kasein tersebut sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan sifat fungsional kasein dan membentuk agregat berukuran mikro. 

Penambahan CaCl2 pada kasein modifikasi dapat menurunkan kelarutan 

protein, karena pada kasein tersebut membentuk ikatan crosslink sehingga dapat 

menahan protein yang larut sehingga menurunkan kelarutan protein. Hal tersebut 
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sesuai dengan Sumarmono (2012) menyatakan bahwa kalsium memiliki peran dalam 

menetralkan muatan negatif misel kasein serta menjadi jembatan penghubung antar 

gugus fosfat yang bermuatan negatif.  

Pengaruh pH yang berbeda pada kelarutan protein kasein modifikasi 

berdasarkan analisis ragam perlakuan penggunaan pH yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. Hal tersebut dapat dilihat juga pada 

Tabel 2 di atas bahwa kelarutan protein kasein modifikasi tidak jauh berbeda. 

Semakin rendah dan tinggi pH yang digunakan dari pH isoelektrik (pH 4,6) maka 

dihasilkan kelarutan protein yang semakin rendah. Kelarutan maupun dispersibilitas 

produk-produk isolat protein tanpa modifikasi atau memodifikasinya paling rendah 

pada pH antara 4,0 hingga 5,0, selanjutnya meningkat diatas dan dibawah pH tersebut 

(Anonim, 2011). 

pH sangat berpengaruh terhadap struktur dan fungsional keju, di bagian ini 

ada hubungan antara kalsium, kasein dan pH. Kasein yang berhubungan dengan 

kalsium berfungsi sebagai agen crosslinking dari matriks kasein dan membentuk 

komponen struktural yang utama. Penurunan pH dapat menyebabkan perombakan 

gumpalan kasein, dalam kasein yang telah membentuk gumpalan masih terdapat jarak 

atau ruang kosong yang kemudian diisi serum dan globula lemak. 

Interaksi yang tidak nyata berdasarkan analisis ragam menunjukkan bahwa 

interaksi antara CaCl2 dan pH memiliki kekuatan yang sama besar pada kelarutan 

protein dalam pembentukan ikatan crosslink kasein modifikasi sehingga terbentuk 

network antara kasein modifikasi dengan CaCl2 yang sudah optimal dalam mengikat 

kasein sehingga tidak terjadi perbedaan kelarutan protein pada semua perlakuan. 
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Ikatan crosslink terbentuk oleh kasein yang berikatan dengan CaCl2 yang tidak 

larut pada pH 4,5-6 yang merupakan pH titik isoelektrik. Kasein mengendap pada pH 

isoelektrik sehingga protein yang larut pada pH isoelektrik rendah, karena protein 

menggumpal pada pH tersebut. Interaksi antara kasein dan pH terbentuk pada titik 

isoelektrik. Hal tersebut ditunjang oleh penelitian Shah et al. (2010) yang 

menjelaskan bahwa kasein mudah sekali mengendap pada titik isoelektrik yaitu pada 

pH 4,6-5,0 dan memiliki kelarutan yang rendah pada kondisi asam. pH dapat 

mempengaruhi struktur kasein. Kasein-kasein ini berkumpul membentuk kasein misel 

sehingga membentuk agregat kompleks dari monomer ikatan kalsium fosfat yang 

dapat dirubah dengan variasi pH rendah (Bouzid et al., 2008). Menurut Suhardi 

(1991) kasein akan mengendap pada titik isoelektriknya yang menyebabkan kalsium 

tidak larut dan berinteraksi/ berikatan dengan kasein.  

Kelarutan protein terendah pada Tabel 2 di atas terdapat pada pH 4,2 dengan 

0,050 gr/ml CaCl2. De souza et al. (2010) menjelaskan bahwa modifikasi kasein 

dengan menggunakan CaCl2 dapat menurunkan kelarutan protein kasein tersebut 

sehingga diharapkan dapat meningkatkan sifat fungsional kasein dan membentuk 

agregat berukuran mikro. Suhardi (1991) menjelaskan bahwa semakin tinggi 

konsentrasi garam maka kelarutan protein semakin rendah.  

Kelarutan protein yang rendah mengindikasikan tingginya kadar protein tidak 

terlarut yang tersimpan dalam kasein modifikasi. Kasein akan memiliki sifat 

fungsional yang bagus jika protein kasein tidak larut terdapat dalam jumlah banyak 

karena meningkatkan pembentukan network dalam kasein yang diperlukan dalam 

pembentukan network keju Mozzarella. Hal tersebut sesuai dengan Guinee et al. 
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(2002) yang menjelaskan bahwa penambahan ion kalsium dalam kasein berperan 

dalam modifikasi secara crosslink, sehingga terbentuk interaksi intermolekuler 

diantara molekul kasein yang diperlukan dalam pembentukan network protein. Shah 

et al. (2010) menjelaskan bahwa protein memiliki titik isoelektrik yang berperan 

penting pada sifat fisika dan kimia.Titik isoelektrik protein berhubungan erat dengan 

pH isoelektriknya. pH diatas titik isoelektrik mengakibatkan protein bermuatan 

positif sedangkan pH di bawah titik isoelektrik menyebabkan protein bermuatan 

negatif. 

Sumarmono (2012) menyatakan bahwa struktur matriks protein keju dengan 

kalsium yang rendah terlihat kurang padat sedangkan pada keju dengan kandungan 

kalsium tinggi, memiliki struktur matriks protein keju yang lebih teragregasi dengan 

jarak antar agregat protein yang lebih luas. Guinee et al. (2002) menjelaskan bahwa 

penurunan kadar kalsium menghasilkan peningkatan hidrasi kasein. Penambahan ion 

kalsium dalam kasein berperan dalam modifikasi secara crosslink, sehingga terbentuk 

interaksi intermolekuler diantara molekul kasein yang diperlukan dalam pembentukan 

network protein. 

Keseimbangan interaksi saling menolak dan saling menarik antar molekul 

kasein yang membentuk matriks protein keju mempengaruhi tekstur keju. Interaksi 

saling menolak disebabkan karena terjadi repulsi antar muatan yang berbeda (positif 

dan negatif) dalam molekul kasein dan interaksi saling menarik disebabkan oleh 

ikatan silang CCP, ikatan hidrogen dan interaksi hidropobik (Lucey et al., 1993). 
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4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Kelarutan Kalsium Kasein Modifikasi 

Data dan analisis ragam kelarutan kalsium kasein modifikasi selengkapnya 

dapat dilihat di Lampiran 6. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi antara 

perlakuan pH dan CaCl2 serta masing-masing perlakuan secara tersendiri pada kasein 

modifikasi tidak memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

kelarutan kalsium. Rata-rata kelarutan kalsium modifikasi dan hasil uji Beda Nyata 

Jujur (BNJ) 5 % tertera pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata kelarutan kalsium kasein modifikasi 

CaCl2 (gr/ml) 
pH Rata-rata 

(gr/ml) 4,2 4,6 5 
0,025 3,77 1,77 1,67 2,40a 
0,050 1 2,67 2,87 2,18 a 
0,075 2,23 2,50 2,07 2,27 a 

Rata-rata 2,33a 2,31a 2,20a  

Keterangan:  - Superskrip (a,b) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05). 

Pengaruh konsentrasi CaCl2 pada kelarutan kalsium kasein modifikasi 

berdasarkan analisis ragam perlakuan penambahan konsentrasi CaCl2 tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 

diatas bahwa kelarutan kalsium kasein modifikasi berdasarkan konsentrasi CaCl2 di 

atas tidak memberikan hasil yang jauh berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dengan penambahan konsentrasi CaCl2 di atas menghasilkan kelarutan kalsium yang 

sama baiknya. Sheehan and Guinee (2003) menjelaskan bahwa pada keju Mozzarella 

tanpa lemak jika ditambahkan kalsium dengan konsentrasi yang rendah akan 

menyebabkan kelarutan kalsium keju yang tinggi.  
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Pengaruh pH yang berbeda pada kelarutan kalsium kasein modifikasi 

berdasarkan analisis ragam perlakuan penggunaan pH yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata. Hal tersebut dapat dilihat juga pada 

Tabel 3 diatas bahwa kelarutan kalsium kasein modifikasi tidak jauh berbeda. 

Semakin tinggi pH yang digunakan pada hasil rata-rata diatas maka dihasilkan 

kelarutan kalsium yang semakin rendah. 

Choi et al. (2008) menjelaskan bahwa kadar kalsium dapat dipengaruhi oleh 

tingkat keasaman. pH pada proses pembuatan keju dapat berubah jika dilakukan 

pemeraman, kadar kalsium akan mengalami penurunan sejalan dengan lamanya 

pemeraman. Kasein dengan modifikasi pH yang berbeda memiliki kelarutan kalsium 

yang berbeda pula. Kelarutan kalsium akan stabil pada pH 4,6. 

Interaksi yang tidak nyata berdasarkan analisis ragam menunjukkan bahwa 

interaksi antara CaCl2 dan pH memiliki kekuatan yang sama besar pada kelarutan 

kalsium dalam pembentukan ikatan crosslink kasein modifikasi. Kalsium akan 

mengendap bersama kasein dan membentuk ikatan crosslink pada pH isoelektrik 

sehingga kalsium terlarut rendah. Hal tersebut ditunjang oleh Suhardi (1991) 

menjelaskan bahwa kasein mengendap dengan penambahan asam, kalsium terlarut 

akan menjadi tidak larut sehingga membentuk interaksi dengan kasein pada ikatan 

crosslink. 

Kelarutan kalsium yang rendah tersebut mengindikasikan bahwa kadar 

kalsium dalam kasein tersebut tinggi. Sheehan and Guinee (2003) menjelaskan 

bahwa kelarutan kalsium keju Mozzarella tinggi disebabkan oleh pemberian 

konsentrasi kalsium yang rendah dengan pH yang rendah. Pernyataan tersebut sesuai 
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dengan hasil uji kelarutan kalsium kasein modifikasi dengan kondisi asam terendah 

(pH 4,2) dengan konsentrasi penambahan CaCl2 0,025 gr/ml diperoleh kelarutan 

kalsium modifikasi yang tinggi. Kelarutan kalsium merupakan suatu faktor yang 

dapat meningkatkan pH dan pengasinan selain asam laktat serta memberikan 

pengaruh dalam kemampuan strech pada keju.  

Kelarutan kalsium kasein yang rendah dapat diindikasikan bahwa kadar 

kalsium dalam kasein tersebut tinggi. Kadar kalsium yang tinggi menyebabkan keju 

memiliki struktur yang tidak mudah leleh terhadap panas. Sumarmono (2012) 

menjelaskan bahwa keju dengan kandungan kalsium rendah terlihat kurang padat, 

sedangkan pada keju dengan kandungan kalsium yang lebih tinggi, protein terlihat 

lebih teragregasi dengan jarak antar agregat protein yang lebih luas. Penurunan kadar 

kalsium menyebabkan kadar air keju lebih tinggi sehingga dapat diindikasikan bahwa 

parakasein lebih terhidrasi (lebih banyak mengikat molekul air). Hal tersebut 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keju dengan kandungan kalsium 

yang lebih rendah memiliki sifat yang lebih mudah meleleh . 

Lucey et al. (1993) menjelaskan bahwa hilangnya kalsium dalam kasein 

menyebabkan kasein lebih mudah bergerak yang mengakibatkan penurunan interaksi 

saling menarik antar molekul kasein sehingga keju akan lebih mudah meleleh saat 

dipanaskan. Penurunan interaksi saling menolak antar molekul kasein meningkatkan 

interaksi saling menarik yang menyebabkan penurunan kemampuan keju untuk 

meleleh dan mengalir saat dipanaskan. Kombinasi yang memungkinkan antara 

karakteristik kasein, kelarutan kalsium fosfat dan kemampuan residu αs1-kasein, αs2-
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kasein, dan β-kasein untuk menstabilkan kalsium fosfat membentuk struktur internal 

dari kasein misel yang terdiri dari protein (McMahon and Oommen, 2008). 

 
4.5. Pengaruh Perlakuan terhadap Bobot Molekul Kasein Modifikasi 

Kasein modifikasi dilakukan uji dengan menggunakan elektroforesis SDS 

PAGE untuk mengetahui bobot molekul protein yang terdapat pada kasein 

modifikasi. Elektroforesis memisahkan biomolekul-biomolekul bermuatan 

berdasarkan laju migrasi biomolekul tersebut dalam medan listrik (Murray et al., 

2006). Berikut hasil SDS PAGE dari 9 sampel kasein modifikasi dapat dilihat 

Gambar 3. 

Kurva estimasi bobot molekul kasein modifikasi selengkapnya terdapat di 

Lampiran 7. Berdasarkan kurva tersebut diperoleh persamaan y = -1,064x + 2,355 

dengan R2= 0,932. Bobot molekul sampel kasein dapat diperoleh dari rumus linier 

tersebut. Bobot molekul pada sampel C1P1yaitu 152,13 kDa, 134,58 kDa, 99,07 kDa, 

90,37 kDa, 85 kDa, 72,92 kDa, 36,04 kDa, 30 kDa, 24,20 kDa. Kasein modifikasi 

dengan bobot molekul 24,20 diduga bahwa kasein dengan BM tersebut merupakan β 

kasein. Hal tersebut sesuai dengan Minard (2010) yang menjelaskan bahwa β kasein 

memiliki BM ± 24,1 kDa. 

Bobot molekul pada sampel C1P2 yaitu 134,59 kDa, 99,07 kDa, 90,37 kDa, 

85,00 kDa, 72,92 kDa, 36,4 kDa, 30 kDa, 24,20 kDa. Kasein modifikasi dengan 

bobot molekul 24,20 diduga bahwa kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. 

Hal tersebut sesuai dengan Minard (2010) yang menjelaskan bahwa β kasein 

memiliki BM ± 24,1 kDa. 
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 Bobot molekul pada sampel C1P2 yaitu 134,59 kDa, 99,07 kDa, 90,37 kDa, 

85,00 kDa, 72,92 kDa, 36,4 kDa, 30 kDa, 24,20 kDa. Kasein modifikasi dengan 

bobot molekul 24,20 diduga bahwa kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. 

Hal tersebut sesuai dengan Minard (2010) yang menjelaskan bahwa β kasein 

memiliki BM ± 24,1 kDa. 

Bobot molekul pada sampel C1P3 yaitu 161,75 kDa, 134,58 kDa, 90,37 kDa, 

85 kDa, 72,92 kDa, 33,90 kDa, 29,09 kDa, 24,20 kDa. Kasein modifikasi dengan 

Keterangan: Anak panah di atas menunjukkan bobot molekul pada kasein  
        modifikasi yang diduga kasein. 

 BM (kDa): Bobot Molekul (kilodalton) 
M : Marker 
E1 (C1P1): sampel kasein pH 4,2 penambahan CaCl2 0,025 gr/ml 
E2 (C1P2): sampel kasein pH 4,2 penambahan CaCl2 0,05 gr/ml 
E3 (C1P3): sampel kasein pH 4,2 penambahan CaCl2 0,075 gr/ml 
E4 (C2P1): sampel kasein pH 4,6 penambahan CaCl2 0,025 gr/ml 
E5 (C2P2): sampel kasein pH 4,6 penambahan CaCl2 0,05 gr/ml 
E6 (C2P3): sampel kasein pH 4,6 penambahan CaCl2 0,075 gr/ml 
E7 (C3P1): sampel kasein pH 5 penambahan CaCl2 0,025 gr/ml  
E8 (C3P2): sampel kasein pH 5 penambahan CaCl2 0,05 gr/ml 
E9 (C3P3): sampel kasein pH 5 penambahan CaCl2 0,075 gr/ml 

 
Gambar 3. Elektroforegram Bobot Molekul Kasein Modifikasi 
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bobot molekul 24,20 diduga bahwa kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. 

Hal tersebut sesuai dengan Minard (2010) yang menjelaskan bahwa β kasein 

memiliki BM ± 24,1 kDa. 

Bobot molekul pada sampel C2P1 yaitu 166,78 kDa, 161,75 kDa, 134,59 kDa, 

99,08 kDa, 85 kDa, 72,92 kDa, 33,90 kDa, 29,09 kDa, 24,20 kDa. Kasein modifikasi 

dengan bobot molekul 24,20 diduga bahwa kasein dengan BM tersebut merupakan β 

kasein. Hal tersebut sesuai dengan Minard (2010) yang menjelaskan bahwa β kasein 

memiliki BM ± 24,1 kDa. 

Bobot molekul pada sampel C2P2 yaitu 166,78 kDa, 161,75 kDa, 134,58 kDa, 

99,07 kDa, 72,92 kDa, 33,90 kDa, 29,09 kDa, 24,20 kDa. Kasein modifikasi dengan 

bobot molekul 24,20 diduga bahwa kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. 

Hal tersebut sesuai dengan Minard (2010) yang menjelaskan bahwa β kasein 

memiliki BM ± 24,1 kDa. 

Bobot molekul pada sampel C2P3 yaitu 166,78 kDa, 161,75 kDa, 134,58 kDa, 

99,07 kDa, 72,92 kDa, 29,09 kDa, 24,20 kDa. Kasein modifikasi dengan bobot 

molekul 24,20 diduga bahwa kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. Hal 

tersebut sesuai dengan Minard (2010) yang menjelaskan bahwa β kasein memiliki 

BM ± 24,1 kDa. 

Bobot molekul pada sampel C3P1 yaitu 85 kDa, 72,92 kDa, 33,90 kDa, 29,09 

kDa, 24,95 kDa. Kasein modifikasi dengan bobot molekul 24,95 diduga bahwa 

kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. Hal tersebut sesuai dengan Minard 

(2010) yang menjelaskan bahwa β kasein memiliki BM ± 24,1 kDa. 
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 Bobot molekul pada sampel C3P2 yaitu 96,08 kDa, 85 kDa, 33,90 kDa, 29,09 

kDa, 25,73 kDa. Kasein modifikasi dengan bobot molekul 25,73 diduga bahwa 

kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. Hal tersebut sesuai dengan Minard 

(2010) yang menjelaskan bahwa β kasein memiliki BM ± 24,1 kDa. 

Bobot molekul pada sampel C3P3 yaitu 96,08 kDa, 85 kDa, 33,90 kDa, 29,09 

kDa, 25,73 kDa. Kasein modifikasi dengan bobot molekul 25,73 diduga bahwa 

kasein dengan BM tersebut merupakan β kasein. Hal tersebut sesuai dengan Minard 

(2010) yang menjelaskan bahwa β kasein memiliki BM ± 24,1 kDa. 

Semua sampel kasein modifikasi berdasarkan data diatas diduga mengandung 

β kasein dengan bobot molekul ± 24,1 kDa. Semua sampel yang telah diuji bobot 

molekulnya memiliki pita protein yang berada di sekitar bobot molekul pada β 

kasein. Pada sampel C1P1, C1P2, C1P3, C2P1, C2P2, C2P3 terdapat pita protein dengan 

bobot molekul 24,20 kDa yang diduga sebagai β kasein. Pada sampel C3P1terdapat 

pita protein dengan bobot molekul 24,95 kDa yang diduga sebagai β kasein. Pada 

sampel C3P2 dan C3P3 terdapat pita protein dengan bobot molekul 25,73 yang juga 

diduga sebagai β kasein. Pengujian lebih lanjut untuk mengetahui bahwa kasein 

modifikasi tersebut merupakan β kasein dapat dilakukan Zimogram. Beurden and 

Hoff (2005) menjelaskan bahwa Zimogram adalah salah satu elektroforesis yang 

digunakan untuk mengidentifikasi kasein, enzim, gelatin dan kolagen.  

Gambar hasil SDS PAGE menjelaskan bahwa pita protein pada kasein 

modifikasi dengan pH 5 mengalami peningkatan bobot molekul protein. Kasein 

modifikasi mengalami peningkatan bobot molekul pada pH 5 sesuai dengan 

banyaknya CaCl2 yang ditambahkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa CaCl2 
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berperan dalam pembentukan crosslink kasein. Hal tersebut sesuai dengan De souza 

et al. (2010) yang menjelaskan bahwa penambahan Ca ke dalam kasein akan 

membentuk agregat mikro yang dapat meningkatkan network dalam kasein. Bouzid et 

al. (2008) menjelaskan bahwa titik isoelektrik kasein berada pada pH 4,6, kasein akan 

menggumpal pada pH tersebut. Kasein modifikasi dengan penambahan kalsium akan 

membentuk struktur fisika dan kimia yang berbeda. Kasein tersebut memiliki partikel 

yang berbeda-beda ukurannya. 

 
4.6. Pengaruh Perlakuan terhadap Mikrostruktur Kasein Modifikasi 

Mikrostruktur kasein modifikasi diamati dengan menggunakan Scanning 

Electron Microscopy (SEM). Pembuatan preparat dalam pengamatan menggunakan 

alat ini tidak perlu ditipiskan, karena Scanning Electron Microscopy (SEM) 

menampilkan gambar secara tiga dimensi (Hennelly et al., 2006). Gambar 

mikrostruktur kasein modifikasi lebih jelasnya dapat dilihat di Lampiran 8. Hasil uji 

mikrostruktur kasein modifikasi pada pH 4,2 dengan CaCl2 yang berbeda 

menggunakan SEM dapat dilihat Gambar 4. 

 

 

  

 
 
Keterangan:  
 
 
 
 
Gambar 4. Mikrostruktur Kasein Modifikasi CaCl2 konsentrasi berbeda pada pH 4,2 

a b c 

Gambar anak panah di atas menerangkan adanya ikatan crosslink CaCl2 

dengan kasein menggunakan perbesaran 2500 x dengan perlakuan: a. C1P1: 
CaCl2 0,025 g/ml; pH 4,2. b. C2P1: CaCl2 0,050 g/ml; pH 4,2.  c. C3P1: CaCl2 

0,075 g/ml; pH 4,2 
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Gambar mikrostruktur kasein modifikasi dengan perbesaran 2500 x di atas 

terlihat adanya ikatan crosslink pada kasein tersebut. Gambar 4a dan 4c dengan 

penambahan CaCl2 sebesar 0,025 g/ml dan 0,075 g/ml memberikan pengaruh ikatan 

crosslink yang terlihat jelas pada mikrostrukturnya dibandingkan dengan gambar 4b. 

Hasil uji mikrostruktur kasein modifikasi pada pH 4,6 dengan CaCl2 yang 

berbeda menggunakan SEM dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
 
 
 

Gambar 5. Mikrostruktur Kasein Modifikasi CaCl2 konsentrasi berbeda pada pH 4,6 

Gambar mikrostruktur kasein modifikasi dengan perbesaran 2500 x di atas 

terlihat adanya ikatan crosslink pada kasein tersebut. Gambar 5a dengan penambahan 

CaCl2 sebesar 0,025 g/ml memberikan pengaruh ikatan yang terlihat jelas pada 

mikrostrukturnya. Gambar 5b dan 5c juga terlihat ikatan crosslink tersebut namun 

tidak sejelas Gambar 5a. 

Hasil uji mikrostruktur kasein modifikasi pada pH 5 dengan CaCl2 yang 

berbeda menggunakan SEM dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

 

Gambar anak panah di atas menerangkan adanya ikatan crosslink CaCl2 dengan 
kasein menggunakan perbesaran 2500 x dengan perlakuan: a. C1P2: CaCl2 0,025 
g/ml; pH 4,6. b. C2P2: CaCl2 0,050 g/ml; pH 4,6. c. C3P2: CaCl2 0,075 g/ml; pH 
4,6.  
 

a b c 
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Keterangan:  
  

 

Gambar 6. Mikrostruktur Kasein Modifikasi CaCl2 konsentrasi berbeda pada pH 5 

Gambar mikrostruktur kasein modifikasi dengan perbesaran 2500 x di atas 

terlihat adanya ikatan crosslink pada kasein modifikasi tersebut. Gambar 6a dengan 

penambahan CaCl2 sebesar 0,025 g/ml memberikan pengaruh ikatan crosslink yang 

terlihat lebih jelas pada mikrostrukturnya dibandingkan dengan ikatan crosslink 

Gambar 6b dan 6c.  

Gambar 4c, 5a dan 6a merupakan gambar mikrostruktur dengan ikatan 

crosslink terlihat jelas pada kasein modifikasi tersebut. Gambar 5a dengan 

penambahan CaCl2 0,025 gr/ml pada pH 4,6 memiliki mikrostruktur yang terlihat 

lebih jelas dan kuat ikatan crosslink dibandingkan dengan lainnya. Ikatan 

penghubung kasein tersebut merupakan ikatan crosslink antara kasein dengan 

kalsium. Ikatan penghubung yang semakin banyak terlihat diindikasikan bahwa 

semakin banyak juga ikatan crosslink kasein modifikasi tersebut. Ikatan crosslink  

tersebut bertujuan untuk meningkatkan sifat fungsional kasein. Modifikasi struktur 

kasein ini bisa menghasilkan polimer yang stabil terhadap panas (Somanathan et al., 

a b c 

Gambar anak panah di atas menerangkan adanya ikatan crosslink CaCl2 dengan 
kasein menggunakan perbesaran 2500 x dengan perlakuan: a. C1P3: CaCl2 0,025 
g/ml; pH 5. b. C2P3: CaCl2 0,050 g/ml; pH 5. c. C3P3: CaCl2 0,075 g/ml; pH 5. 
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1997). Berikut gambar kasein tanpa modifikasi dilihat dengan menggunakan SEM 

dapat dilihat di Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

McMahon and McManus (1998) menjelaskan bahwa globular pada kasein 

akan nampak jika dilakukan pengamatan mikrostruktur dengan menggunakan SEM. 

Seperti terlihat pada Gambar 7 diatas, kasein dengan pernbesaran 70.000 x tersebut 

dapat terlihat jelas globular protein namun ikatan crosslink tidak terlihat pada kasein 

tersebut. Hal ini disebabkan karena perbesaran yang digunakan dan jarak 

pengambilan gambar sehingga terlihat jelas globular namun network tidak terlihat. 

Pengamatan mikrostruktur kasein modifikasi ini bertujuan melihat ikatan 

crosslink, sehingga belum bisa dibandingkan antara gambar mikrostruktur dari kasein 

modifikasi dengan kasein pada Gambar 7 karena perbesaran yang digunakan berbeda, 

namun dapat ditarik kesimpulan dengan melihat hasil mikrostruktur kasein 

modifikasi bahwa dengan penambahan CaCl2 ikatan crosslink akan terbentuk.  

Gambar hasil mikrostruktur dapat dilihat bahwa ikatan crosslink CaCl2 dan 

kasein terlihat jelas pada Gambar 5a menggunakan CaCl2 0,025 g/ml dengan pH 4,6. 

Ikatan tersebut akan lebih terlihat jelas lagi dengan menggunakan Transmisi Electron 

Microscopy (TEM) karena dapat melihat struktur dalam sel yang sedangkan SEM 

Gambar 7. Mikrostruktur Kasein dengan perbesaran 70.000 x (McMahon and McManus, 
     1998). 
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hanya dapat menampilkan secara detail permukaan misel tanpa lapisan dan 

permukaan misel kasein memiliki struktur yang kompleks. Strukturnya nampak tidak 

bulat, namun kasein tersusun rapi dalam susunan yang berbentuk tabung dalam misel 

(Dalgleish et al., 2004).  

 
4.7. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik kasein modifikasi dapat ditentukan dengan melihat dari 

kelarutan protein, kelarutan kalsium, bobot molekul dan mikrostruktur dari kasein 

tersebut. Kasein dengan kelarutan protein yang rendah dapat dinilai bagus karena 

dengan demikian kasein tersebut memiliki kadar protein yang tinggi. Kasein yang 

memiliki kelarutan kalsium yang rendah dinilai bagus karena kasein tersebut 

mengandung kadar kalsium yang tinggi dalam kasein yang diharapkan terdapat ikatan 

crosslink CaCl2 pada pH yang berbeda tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan 

sifat fungsional kasein. Hal tersebut sesuai dengan De souza et al. (2010) yang 

menjelaskan bahwa penambahan kalsium (CaCl2) bertujuan agar terbentuknya 

agregat mikro yang berukuran kecil, menurunkan kelarutan protein, kelarutan 

kalsium, dan meningkatkan pembentukan network kasein yang diperlukan dalam 

pembentukan network keju Mozzarella. 

Kasein modifikasi dengan perlakuan terbaik didapatkan pada pH 4,6 dengan 

penambahan CaCl2 sebesar 0,025 gr/ml. Hal tersebut ditentukan melihat dari 

kelarutan protein yang rendah sebesar 1,25 %, kelarutan kalsium yang rendah pula 

sebesar 1,77 gr/ml, dengan BM kasein modifikasi tersebut untuk β kasein diperoleh 
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BM 24,20 kDa, serta mikrostrukturnya memiliki ikatan crosslink antara kasein dan 

kalsium yang dilihat lebih kuat dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

       Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Penambahan CaCl2 dengan pH pada kasein modifikasi tidak memberikan 

interaksi terhadap kelarutan protein dan kelarutan kalsium. Bobot molekul 

kasein modifikasi dengan penambahan CaCl2 dan pH yang berbeda diduga β 

kasein. Kasein modifikasi memiliki ikatan crosslink pada semua 

mikrostrukturnya, namun pada penambahan CaCl2 0,025 g/ml dengan pH 4,6 

diperoleh ikatan crosslink yang dinilai kuat.  

2. Perlakuan terbaik berdasarkan hasil penelitian diperoleh kasein modifikasi 

penambahan CaCl2 0,025 g/ml dengan pH 4,6 memiliki hasil kelarutan protein 

sebesar 1,25 %, kelarutan kalsium 1,77 gr/ml, bobot molekul 24,20 kDa serta 

memiliki mikrostruktur yang terbentuk ikatan crosslink antara kasein dan 

CaCl2. 

5.2. Saran 

       Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk menggunakan CaCl2 0,025 

gr/ml dengan pH 4,6 agar didapatkan kualitas kasein modifikasi yang baik. 
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Lampiran 1. Pengujian Kelarutan Protein dengan menggunakan Metode Kjeldahl 

(Apriyantono dkk,  1989) 

1. Ditimbang sampel ± 1 gram menggunakan timbangan analitik, kemudian 

ditempatkan pada labu Kjeldahl, ditambahkan sepertiga tablet kjeldahl dan 15 ml 

H2SO4 untuk blanko tanpa sampel kemudian didestruksi pada lemari asam dengan 

suhu 200-250 oC selama 2-3 jam (sampai berwarna hijau jernih). 

2. Ditambahkan aquades 50 ml pada hasil dekstruksi kemudian dipindahkan ke 

dalam erlenmeyer dan ditambahkan NaOH 40 % sebanyak 15 ml. Didestilasi 

dengan destilat ditampung dalam erlenmeyer yang telah diisi 50 ml asam borat 3 

% serta ditambahkan 2-3 tetes methyl orange dan indikator PP. Diakhiri destilasi 

setelah destilat diperoleh sebanyak 50 ml. 

3. Dititrasi destilat yang diperoleh dengan menggunakan 0,2 N H2SO4 sampai warna 

berubah menjadi merah muda. 

4. Kadar protein dihitung sebagai berikut: 

% N = 14,008 x N x ml titrasi x 100 % x FK 

 Bobot bahan x 1000 

Keterangan :  

FK = 6,38 

N= 0,12872 
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Lampiran 2. Pengujian Kelarutan Kalsium  (Silva et a.l., 2001) 

1. Dihaluskan sampel terlebih dahulu, ditimbang sebanyak 1gram. 

2. Dimasukkan ke dalam beaker glass 100 ml yang ditambah 5 ml TCA. 

3. Dihomogenisasi sampel dengan menggunakan vortex dan disimpan selama 24 

jam.  

4. Disentrifugasi sampel (setelah penyimpanan) 4000 rpm selama 30 menit. 

5. Diuji supernatan dengan menggunakan Spekroquant. 
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Lampiran 3.  Pengujian Bobot Molekul Kasein dengan Menggunakan SDS PAGE   

(Aulanni’am, 2005) 

Penyiapan Sampel 

1. Ditambahkan sampel buffer pada sampel protein dengan perbandingan 1 : 1 dalam 

tabung.  

2. Dipanaskan sampel pada suhu 100 oC selama 5 menit. 

3. Disimpan sampel pada suhu -20 oC jika tidak langsung dipakai. 

Prosedur Pembuatan Gel : 

1. Dipersiapkan cassete pencetak gel dengan dua keping kaca dan ditaruh penyekat 

diantaranya pada sisi kanan dan kiri. Sisi kanan, kiri dan bawah harus rata. 

2. Dijepit kedua lempeng kaca tersebut dengan jepit kertas pada sisi kanan dan kiri. 

3. Ditegakkan cassete pada alas kaca datar. 

4. Disumbat bagian sisi kiri, kanan, dan bawah cassete dengan menyemprotkan larutan 

menggunakan pipet kapiler secara pelan dan hati-hati. 

5. Ditunggu sampai larutan agar mengeras, sehingga cassete siap dituangi larutan 

pembentuk gel. 

6. Disiapkan larutan pembentuk separating gel dengan melarutkan semua bahan. 

TEMED  yang harus dicampurkan sesaat menjelang larutan dituangkan ke dalam 

cassete. 

7. Diisi dengan larutan SDS sampai penuh.  

8. Dituangkan larutan gel ke dalam cassete sampai setinggi + 6 cm atau + 2 dari 

permukaan atas lempeng kaca yang pendek.  

9. Dituangkan aquadest diatas larutan separating gel secara pelan.  

10. Ditunggu sampai gel terpolimerisasi (30-60 menit), terlihat jika ada garis pemisah 

jelas antara gel dan aquadest. 
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11. Disiapkan larutan pembentuk stacking gel. 

12. Dipasang sisir pencetak kolom pada cassete kemudian tuangkan larutan stacking gel 

ke dalam cassete. Diperhatikan jangan sampai ada gelembung udara terutama di 

antara gigi sisir. Jika ada gelembung udara, goyang-goyang sisir agar gelembung 

hilang atau hisap dengan pipet kapiler.  

13. Ditunggu gel hingga mengalami polimerisasi (30-60 menit). Perhatian tambahkan 

larutan stacking gel jika di dalam cassete berkurang secara sering agar permukaan 

atasnya tidak kering. 

14. Diangkat sisir dari cassette jika sudah terpolimerisasi dengan sempurna. Dicuci 

dengan aquadest 2 kali dan akhirnya isi dengan larutan bufer elektroforesis negatif. 

15. Gel siap dipergunakan. 

Memasukkan Sampel Pada kolom Gel 

1. Dimasukkan plate yang sudah berisi gel dalam chamber elektroforesis. 

2. Dituang Running buffer sampai bagian atas dan bawah gel terendam. 

3. Bila terbentuk gelembung udara pada dasar gel atau diantara kolom, maka harus 

dihilangkan. 

4. Sampel sebanyak 10-20 µl ( tergantung kadar protein masing-masing sampel hasil 

spektrofotometer) dimasukkan hati-hati ke dalam dasar kolom gel menggunakan 

Hamilton syringe 50 µl. 

5. Dibilas syringe sampai 3 kali dengan aquadest atau dengan running buffer sebelum 

dipakai untuk memasukkan sampel yang berbeda pada kolom gel berikutnya. 

Running Sampel 

1. Perangkat elektroforesis dihubungkan dengan power supplay. 

2. Running dilakukan pada constant current 20 mA dengan voltase 100 selama 2 jam 

atau sampai tracking dye mencapai jarak 0,5 cm dari dasar gel. 

3. Setelah selesai, running buffer dituang dan gel diambil dari plate. 
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Pewarnaan Gel 

1. Pembuatan larutan  

 

2. Gel direndam dalam 20 ml larutan stining sambil digoyang-goyang kemudian 

dibiarkan selama semalam. Setelah itu staining dituang kembali pada wadahnya. 

3. Gel direndam dalam larutan destaining sambil digoyang-goyang kemudian dibiarkan 

selama semalam atau sampai pita protein terlihat jelas. 

Pembuatan Kurva Standard Bobot Molekul 

1. Pergerakan masing-masing protein standar diukur dan dihitung nilai Rf nya. Rf 

(Reterdation factor / faktor penghambatan) atau lebih dikenal dengan mobilitas 

relative merupakan pergerakan relatif masing-masing protein yang telah terdesosiasi 

di dalam guna menghitung bobot molekul protein tersebut. 

Rf =  jarak pergerakan protein dari tepi awal 
jarak pergerakan akhir tracking dye 
 

2. Menggambarkan kurva standar bobot molekul yang diperoleh dengan mengeplotkan 

nilai Rf pada sumbu X dan log bobot molekul pada sumbu Y. 

3. Menghitung persamaan garis linier y = a + bx 

Pengukuran Bobot Molekul Protein Sampel 

1. Diamati secara cermat jumlah pita protein yang terbentuk. 

2. Dihitung nilai Rf masing-masing pita protein. 

3. Dihitung bobot molekul dari setiap nilai Rf yang diperoleh dengan bantuan 

persamaan garis linier dari kurva standar molekul dan catat hasil yang diperoleh 

dan masukkan dalam tabel. 

Larutan Staining Larutan Destaining 
Bahan Jumlah Bahan Jumlah 

Coomasie blue R – 250  0,1 g Methanol 45 ml 

Methanol 45 ml Aquadest 45 ml 
Aquadest 45 ml Asam asetat glasial 10 ml 
Asam asetat glasial 10 ml   
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Lampiran 4. Pengujian Mikrostruktur dengan Menggunakan Scanning Electron 

Microscopy (SEM) Merk Hitachi 3000 (Kusumo, 2011) 

Penyiapan sampel 

1. Ditimbang sampel 0,5 gram. 

2. Dikeringkan sampel dengan menggunakan microwave level medium selama 10 

menit. 

Pengamatan Sampel 

1. Diletakkan sampel sangat tipis merata pada plat aluminium yang memiliki dua sisi. 

2. Dilapisi sampel dengan lapisan serbuk logam emas dengan waktu coating ± 30 detik.  

3. Disambungkan alat dengan sumber listrik. 

4. Dinyalakan saklar yang berada di samping SEM dan dibiarkan 30 menit untuk 

pemanasan alat. 

5. Ditempatkan specimen pada specimen holder. 

6. Ditekan tombol EVAC/AIR untuk memasukkan udara pada ruang specimen. Lampu 

LED (AIR yang berkedip warna kuning) untuk menunjukkan bahwa udara sudah 

masuk pada gambar spesimenmaka LED AIR akan menyala konstan dan tidak 

berkedip lagi. 

7. Ditarik handle pada tempat sampel dan diletakkan sampel pada tempat holder yang 

tersedia. Ditutup kembali bagian tersebut dan tekan tombol EVAC/AIR untuk proses 

pemvacuman dan ditunggu sampai lampu LED air berwarna biru dan tidak berkedip 

lagi. 

8. Diklik icon software SEM pada laptop . 

9. Diklik icon start untuk memulai proses observasi pada sampel. 

10. Diamati menggunakan SEM dengan tegangan 15 kV dan perbesaran 2500 x.  

11. Disimpan hasil observasi dan analisisnya.  



58 

 

Lampiran 5. Perhitungan Data dan Analisa Kelarutan Protein Kasein 
Modifikasi 

• Data 

Perlakuan 

Ulangan Total 
 

(%) 

Rata-rata  
 

(%)        I            II              III 

C1 
P1 0,90 1,26 1,26 3,42 1,14 
P2 1,29 1,18 1,27 3,75 1,25 
P3 1,18 1,16 1,26 3,59 1,20 

C2 
P1 0,96 1,23 1,25 3,44 1,15 
P2 1,15 1,12 1,23 3,50 1,17 
P3 1,17 1,27 1,25 3,69 1,23 

C3 
P1 1,09 1,25 1,29 3,63 1,21 
P2 1,33 1,24 1,31 3.88 1,29 
P3 1,24 1,12 1,37 3,62 1,21 

Total 10,31 10,82 11,40 32,53  
Keterangan : C :CaCl2, P : pH. 
 

• Tabel Dua Arah 

CaCl2 (gr/ml) 
pH 

Total (%) 
4,2 4,6 5 

0,025 3,42 3,75 3,59 10,76 
0,050 3,44 3,50 3,69 10,64 
0,075 3,63 3,88 3,62 11,14 
Total 10,50 11,13 10,90 32,53 

 
• Analisis Ragam 
 

� Faktor Koreksi (FK) 

FK = ( ∑C ∑P ∑r ∑ ijk )² 
          C x P x r 

 
=   32,53²/27  =  39,183 

 
� Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ C ∑P ∑r ijk  − FK 

= (0,90² +1,26² + … + 1,37²) − FK 

   =  0,261 
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JKC =    
 

=  (10,76² + 10,64² +11,14²)  − FK 
                                             3 x 3 
  = 0,015 

JKP =    

= (10,50, ² + 11,13² + 10,90²)  − FK 
          3x 3 

  = 0,023 

JKCP =           − JKC – JKP 

= (3,422 + 3,752 + …..+ 3,622)– 39,183−0,015−0,023 

= 0,0574 –0,015−0,023 

= 0,0197 

JKgalat =  JK total – JKC – JKP −  JKCP 

   =0,261– 0,015 – 0,023– 0,020 

  = 0,203 

� Tabel Analisis Ragam 

SK db     JK      KT F Hitung Ft 5 % Ft 1 % 
C 2 0,015 0,0076  0,66991 tn 3,55 6,01 
P 2 0,023 0,0013 1,00158tn 3,55 6,01 
CP 4 0,020 0,0049 0,43591tn 2,93 4,58 
Galat 18 0,203 0,0113     
Total 26 0,261        
 Keterangan: tn  tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05). 

 

 

 

 

3 
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� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan CaCl2 dengan pH 

Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

kelarutan protein Kasein Modifikasi maka dilakukan uji  BNJ. 

BNJ (5%) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan 

= Q 0,05 (9, 16). √0,0113/3 

       = 4,96 √0,0037 

   = 0,298 

Hasil BNJ 5 % perlakuan faktorial CaCl2 dengan pH 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
C1P1 
C2P1 
C2P2 
C1P3 
C3P1 
C3P3 
C2P3 
C1P2 
C3P2 

1,14 
1,15 
1,17 
1,2 
1,21 

1,21 

1,23 

1,25 
1,29 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Keterangan : - notasi yang sama (a) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 
nyata (P>0,05) terhadap kelarutan protein kasein modifikasi. 

 
 
 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan  CaCl2. 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada kelarutan 

protein yang disebabkan oleh penambahan CaCl2 yang berbeda pada 

kasein modifikasi. 

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x level pH 

       = Q 0,05 (3, 18). √0,0113/3x3 

       = 3,61 √0,00125 

   = 0,108 
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Hasil BNJ 5 % perlakuan CaCl2 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
C2 
C1 
C3 

1,18 
1,20 
1,23 

a 
a 
a 

Keterangan : - notasi yang sama (a) menunjukkan bahwa tingkat penambahan 
CaCl2 tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 
kelarutan protein kasein modifikasi. 

 
 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan pH. 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada kelarutan 

protein yang disebabkan oleh penambahan pH yang berbeda pada 

kasein modifikasi. 

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x level CaCl2 

       = Q 0,05 (3, 18). √0,0113/3x3 

       = 3,61 √0,00125 

   = 0,108 

 

Hasil BNJ 5 % perlakuan pH 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P1 
P3 
P2 

1,17 
1,21 
1,24 

a 
a 
a 

Keterangan : - notasi yang sama (a) menunjukkan bahwa tingkat penambahan 
pH tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 
kelarutan protein kasein modifikasi. 
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Lampiran 6. Perhitungan Data dan Analisa Kelarutan Kalsium Kasein 
Modifikasi 

• Data 

Perlakuan 

Ulangan Total  
 

(gr/ml) 

Rata-rata 
 

 (gr/ml)        I            II         III 

C1 
P1 3 5,50 2,80 11,30 3,77 
P2 2 1 2,30 5,30 1,77 
P3 2 2 1 5 1,67 

C2 
P1 1 1 1 3 1 
P2 1 3 4 8 2,67 
P3 2 1 5,60 8,60 2,87 

C3 
P1 2 3,70 1 6,70 2,23 
P2 2 2 3,50 7,50 2,50 
P3 2 3,20 1 6,20 2,07 

Total 17 22,4 22,2 61,6  
Keterangan : C :CaCl2, P : pH. 
 

 
• Tabel Dua Arah 

CaCl2 (gr/ml) 
pH Total 

(gr/ml) 4,2 4,6 5 
0,025 11,30 5,30 5 21,6 
0,050 3 8 8,60 19,6 
0,075 6,70 7,50 6,20 20,4 
Total 21 20,8 19,8 61,6 

 
• Analisis Ragam 
 

� Faktor Koreksi (FK) 

FK = ( ∑C ∑P ∑r ∑ ijk )² 
          C x P x r  

 
=   61,6²/27 =  140,539 
 

� Jumlah Kuadrat (JK) 

JKtotal  =  ∑ C ∑P ∑r ijk  − FK 

= (3² +5,50² + … + 1²) − FK 

   =  45,381 
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JKC =    
 

=  (21,6² +19,6 ² +20,4²)  − FK 
                                             3 x 3 
  = 0,225 

JKP =    

= (21² + 20,80² + 19,80²)  − FK 
          3x 3 

  = 0,092 

JKCP =           − JKC – JKP 

= (11,302 + 5,302+…+6,20) – 140,539–0,225−0,092 

=15,234–0,225−0,092 

= 14,917 

JKgalat =  JK total – JKC – JKP −  JKCP 

   =45,381– 0,225 – 0,092– 14,917 

  = 30,147 

� Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F Hitung Ft 5 % Ft 1 % 
C 2 0,225 0,113 0,068tn 4,46 8,65 
P 2 0,092 0,046 0,027tn 4,46 8,65 
CP 4 14,917 3,730 2,227tn 3,84 7,41 
Galat 18 30,147 1,675     
Total 26 45,381        
 Keterangan: tn  tidak terdapat perbedaan yang nyata (P>0,05). 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % Perlakuan CaCl2 dengan pH 

Untuk mengetahui interaksi mana saja yang saling berbeda terhadap 

kelarutan kalsium kasein modifikasi maka dilakukan uji  BNJ. 

BNJ (5%) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan 

= Q 0,05 (9, 18). √1,675/3 

       = 4,96 √0,558 

   = 3,72 

Hasil BNJ 5 % perlakuan faktorial CaCl2 dengan pH 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
C2P1 
C1P3 
C1P2 
C3P3 
C3P1 
C3P2 
C2P2 
C2P3 
C1P1 

1 
1,67 
1,77 
2,07 
2,23 

2,5 

2,67 

2,87 
3,77 

a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 

Keterangan : - notasi yang sama (a) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang 
nyata (P>0,05) terhadap kelarutan kalsium kasein modifikasi. 

 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % perlakuan CaCl2. 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada kelarutan 

kalsium yang disebabkan oleh penambahan CaCl2 yang berbeda pada 

kasein modifikasi. 

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x level pH 

       = Q 0,05 (3, 18). √1,675/3x3 

       = 3,61 √0,186 

   = 1,552 
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Hasil BNJ 5 % perlakuan CaCl2 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
C2 
C3 
C1 

2,18 
2,27 
2,4 

a 
a 
a 

Keterangan : - notasi yang sama (p) menunjukkan bahwa tingkat penambahan 
CaCl2 tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 
kelarutan kalsium kasein modifikasi. 

 
 

� Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 5 % perlakuan pH. 

Uji BNJ dilakukan untuk mengetahui perbedaan pada kelarutan 

kalsium yang disebabkan oleh penambahan pH yang berbeda pada 

kasein modifikasi. 

BNJ (5 %) = Q 0,05 (p, v). √(KT Galat)/ulangan x level CaCl2 

       = Q 0,05 (3, 18). √1,675/3x3 

       = 3,61 √0,186 

   = 1,552 

Hasil BNJ 5 % perlakuan pH 

Perlakuan Rata-rata Notasi 
P3 
P2 
P1 

2,2 
2,31 
2,33 

a 
a 
a 

Keterangan : - notasi yang sama (x) menunjukkan bahwa tingkat penambahan 
pH tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 
kelarutan kalsium kasein modifikasi. 
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Lampiran 7. Perhitungan Bobot Molekul Kasein Modifikasi 
 
1. Penentuan persamaan garis linier protein marker 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : A = jarak pergerakan pita protein dari tempat awal 

 B = jarak pergerakan warna pelacak dari tempat awal 

 

 

Keterangan:  Sumbu x = nilai Rf 

 Sumbu y = nilai log BM 

Dari persamaan linier y = -1,064x + 2,355 diperoleh bobot molekul protein pada 

masing-masing sampel kasein modifikasi sebagai berikut;  

 
 
 
 
 
 

y = -1.0645x + 2.3552 

R² = 0.9325 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Kurva  untuk estimasi Bobot Molekul 

protein 

kurva baku

Linear (kurva baku)

BM (kDa) 
log BM 

(y) A B Rf (x) 
200 2,30103 1,3 8 0,1625 
116 2,064458 2,1 8 0,2625 
89 1,94939 2,9 8 0,3625 
61 1,78533 3,6 8 0,45 
47 1,672098 4,5 8 0,5625 
37 1,568202 6 8 0,75 
28 1,447158 7,4 8 0,925 
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    Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C1P1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C1P2 

 

E2 (C1P2) 
Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 1,7 8 0,2125 2,128994 134,59 
2 2,7 8 0,3375 1,995931 99,07 
3 3 8 0,375 1,956013 90,37 
4 3,2 8 0,4 1,9294 85,00 
5 3,7 8 0,4625 1,862869 72,92 
6 6 8 0,75 1,556825 36,04 
7 6,6 8 0,825 1,476988 30,00 
8 7,3 8 0,9125 1,383844 24,20 

 
Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C1P3 

 
E3 (C1P3) 

Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 1,1 8 0,1375 2,20883 161,75 
2 1,7 8 0,2125 2,12899 134,58 
3 3 8 0,375 1,95601 90,37 
4 3,2 8 0,4 1,9294 85,00 
5 3,7 8 0,4625 1,86287 72,92 
6 6,2 8 0,775 1,53021 33,90 
7 6,7 8 0,8375 1,46368 29,09 
8 7,3 8 0,9125 1,38384 24,20 

 
 
 
 
 

E1 (C1P1) 
Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 1,3 8 0,1625 2,182219 152,13 
2 1,7 8 0,2125 2,128994 134,58 
3 2,7 8 0,3375 1,995931 99,07 
4 3 8 0,375 1,956013 90,37 
5 3,2 8 0,4 1,9294 85,00 
6 3,7 8 0,4625 1,862869 72,92 
7 6 8 0,75 1,556825 36,04 
8 6,6 8 0,825 1,476988 30,00 
9 7,3 8 0,9125 1,383844 24,20 



68 

 

Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C2P1 

 
E4 (C2P1) 

Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 1 8 0,125 2,22214 166,78 
2 1,1 8 0,1375 2,20883 161,75 
3 1,7 8 0,2125 2,12899 134,59 
4 2,8 8 0,35 1,98263 99,08 
5 3,2 8 0,4 1,9294 85,00 
6 3,7 8 0,4625 1,86287 72,92 
7 6,2 8 0,775 1,53021 33,90 
8 6,7 8 0,8375 1,46368 29,09 
9 7,3 8 0,9125 1,38384 24,20 

 
Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C2P2 

 
E5 (C2P2) 

Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 1 8 0,125 2,22214 166,78 
2 1,1 8 0,1375 2,20883 161,75 
3 1,7 8 0,2125 2,12899 134,58 
4 2,7 8 0,3375 1,99593 99,07 
5 3,7 8 0,4625 1,86287 72,92 
6 6,2 8 0,775 1,53021 33,90 
7 6,7 8 0,8375 1,46368 29,09 
8 7,3 8 0,9125 1,38384 24,20 

 
Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C2P3 

 
E6 (C2P3) 

Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 1 8 0,125 2,222138 166,78 
2 1.1 8 0,1375 2,208831 161,75 
3 1,7 8 0,2125 2,128994 134,58 
4 2,7 8 0,3375 1,995931 99,07 
5 3,7 8 0,4625 1,862869 72,92 
6 6,7 8 0,8375 1,463681 29,09 
7 7,3 8 0,9125 1,383844 24,20 

 
 
 
 
 



69 

 

Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C3P1 

 
E7 (C3P1) 

Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 3,2 8 0,4 1,9294 85,00 
2 3,7 8 0,4625 1,86287 72,92 
3 6,2 8 0,775 1,53021 33,90 
4 6,7 8 0,8375 1,46368 29,09 
5 7,2 8 0,9 1,39751 24,95 

 
Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C3P2U1 

 
E8 (C3P2) 

Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 2,8 8 0,35 1,98263 96,08 
2 3,2 8 0,4 1,9294 85,00 
3 6,2 8 0,775 1,53021 33,90 
4 6,7 8 0,8375 1,46368 29,09 
5 7,1 8 0,8875 1,41046 25,73 

 
Perhitungan bobot molekul kasein modifikasi C3P3U1 

 
E9 (C3P3) 

Pita A B Rf Log BM BM (kDa) 
1 2,8 8 0,35 1,98263 96,08 
2 3,2 8 0,4 1,9294 85,00 
3 6,2 8 0,775 1,53021 33,90 
4 6,7 8 0,8375 1,46368 29,09 
5 7,1 8 0,8875 1,41046 25,73 
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Lampiran 8. Gambar Mikrostruktur Kasein Modifikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C1P1: CaCl2 0,025 g/ml; pH 4,2  
 

Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C2P1: CaCl2 0,050 g/ml; pH 4,2  

Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C3P1: CaCl2 0,075 g/ml; pH 4,2 
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Keterangan:  

Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C1P2: CaCl2 0,025 g/ml; pH 4,6 
 

Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C2P2: CaCl2 0,050 g/ml; pH 4,6 
 

Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C3P2: CaCl2 0,075 g/ml; pH 4,6 
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Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C1P3: CaCl2 0,025 g/ml; pH 5 
 

Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C2P3: CaCl2 0,050 g/ml; pH 5 
 

Keterangan:  
Gambar anak panah di   samping 
menerangkan adanya ikatan 
crosslink CaCl2 dan kasein 
menggunakan perbesaran 2500x. 
C3P3: CaCl2 0,025 g/ml; pH 5 
 


