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 RINGKASAN  

Daging sapi tetelan merupakan salah satu daging berkualitas rendah 
(kelas III), diperoleh dari sisa-sisa daging yang masih melekat pada tulang.  
Kelemahan daging tetelan adalah harga jual lebih rendah, berukuran relatif kecil 
dan bentuknya tidak beraturan. Pemanfaatan potongan daging tetelan tersebut 
untuk kemudian diolah lebih lanjut dengan memanfaatkan suatu teknologi 
restrukturisasi. Prinsipnya adalah pemanfaatan bahan mentah yang relatif murah 
dengan bahan pengikat tertentu, namun produknya masih bisa menghasilkan 
produk daging olahan yang bisa dijual utuh dan bersaing dengan produk lain di 
pasaran. Ada banyak penelitian penggunaan bahan pengikat seperti Na-alginat, 
kalsium karbonat, dan fosfat pada berbagai jenis daging dan olahan daging 
lainnya. Namun belum ada informasi tentang penggunaan kombinasi kappa 
karagenan dan tepung porang sebagai bahan pengikat/pengisi pada daging 
restrukturisasi. Sementara itu, kelemahan produk restrukturisasi adalah warna 
produk yang tidak seragam sehingga tingkat penerimaan konsumen menurun. 
Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penggunaan pewarna angkak. Oleh 
karena itu, diperlukan sebuah optimasi formula produk restrukturisasi daging. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi optimum 
formula daging restrukturisasi terhadap hardness, water holding capacity, dan 
warna yang ditinjau dari konsentrasi gel porang dan karagenan serta pewarna 
angkak. Metode optimasi yang digunakan adalah rancangan Central Composit 
Design (CCD) dengan metode Response Surface Methodology (RSM) dengan 2 
faktor yaitu konsentrasi gel dalam rentang 5% hingga 15% dan konsentrasi 
angkak rentang 5% hingga 7%, dengan 3 respon yaitu hardness, WHC, dan 
warna, serta menggunakan 5 center point, sehingga menghasilkan 13 perlakuan 
percobaan. Analisis data dilakukan dengan program Design Expert 7.1.6 yang 
merupakan respon dari hasil penelitian, kemudian dilakukan tahap validasi 
terhadap produk dengan perlakuan paling optimum. Validasi dilakukan dengan 
cara membandingkan nilai respon hasil penelitian yang sebenarnya dengan nilai 
hasil perhitungan program dengan nilai validasi dibawah 5%. 

 Hasil optimasi yang diprediksikan oleh program menunjukkan bahwa 
kondisi optimum formula daging restrukturisasi dengan kajian bahan pengisi dan 
pewarna angkak yaitu sebesar 10,21% bahan pengisi dan 6,11% bahan pewarna 
dengan respon hardness 45,6456 gr, WHC 72,7384%, dan warna 69,4749. Hasil 
verifikasi menunjukkan hasil kondisi optimum memiliki nilai hardness 43,83 gr, 
WHC 72,74%, dan warna 69,34. Hasil verifikasi tersebut telah sesuai dengan 
prediksi yang diberikan oleh program Design Expert 7.1.6 karena selisihnya lebih 
kecil dari 5%. Hasil uji T (T-test) menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia daging 
restrukturisasi hasil optimasi dengan produk komersial memberikan perbedaan 
yang nyata pada nilai kadar air, kadar protein, kadar abu, kadar lemak, 
karbohidrat, warna, dan WHC (Water Holding Capacity). Hasil uji korelasi antara 
respon hardness dan WHC yaitu sebesar 0,733 yang menunjukkan tingkat 
keeratan antara respon hardness dan WHC terjadi searah, sehingga semakin 
tinggi nilai hardness maka semakin tinggi pula nilai WHC.  
 
Kata Kunci: Angkak, Daging Restrukturisasi, Karagenan, Optimasi, Porang, 

RSM. 
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 SUMMARY 
  

Beef trimming is one of the low quality meat (3rd grade), it  come from meat 
that adhered a bit on bones. Beef trimming has lower economy value, smaller 
size and irregular shape relatively. Nevertheless, it can be changed to more 
valuable product by using restructurization technology. The principal is combine 
low quality meat and binding agent for making good quality meat slice product. 
There were many studies about binding agent application in restructured meat, 
such as Sodium Alginate, Calcium Carbonate, and Phosphate. However, there is 
no information that combine kappa carrageenan and porang flour as a binder or 
filler in its application. The other case, restructured meat product has no uniform 
color that affect consumers acceptance. It can be solved by using angkak 
pigmentation. Therefore, a need to have optimization of restructured meat 
product formula. 

The purpose of this study was to know optimum condition of restructured 
meat formula on hardness, water holding capacity, and color respon that 
considered by porang gel, carrageenan, and angkak concentration. Optimization 
was performed by applying Central Composite Design (CCD), Response Surface 
Methodology (RSM) with two factors, gel concentrations (5% -15%) and angkak 
concentration (5%-7%). There were 3 responses (hardness, WHC and color) and 
5 center point to obtain13 units trial. The result analyzed by Design Expert v.7.1.6 
program, then most optimum treated product will be validated. The validation was 
comparing the response value of actual research results and program calculation 
results on the validation level ˂ 5%. 

Optimum result prediction showed on 10.21% gels and 6.11% angkak with 
hardness response 45.6456 gram, WHC 72.7384%, and 69.4749o hue. The 
verification results showed that optimum condition was 43.83 gram hardness, 
WHC 72.74%, and 69.34o hue. It has been appropriate with the prediction given 
by Design Expert program where the differences was less than 5%. T-test result 
showed that trial product was different with commercial products in content of 
water, protein, ash, fat, crude fiber, color and WHC (Water Holding Capacity). 
Corelation test result between hardness and WHC response (0,733) showed that 
relationship level each responses was equal.  

 
Keywords: Angkak, Carrageenan, Optimization, Porang, Restructured Meat, 

RSM. 
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I. PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Daging sapi tetelan merupakan sisa potongan dari daging utuh yang 

banyak mengandung jaringan pengikat dan lemak. Daging tetelan ini dikenal 

sebagai daging rawon, sup, bakso, dendeng, dll. Ditinjau dari nilai ekonominya, 

daging tetelan mempunyai harga jual yang lebih rendah jika dibandingkan 

dengan daging kualitas super. Meskipun demikian, daging sapi tetelan memiliki 

kandungan gizi yang lengkap dan dibutuhkan oleh tubuh berupa protein, energi, 

air, mineral, dan vitamin. Selain itu, kelemahan daging tetelan yaitu berukuran 

relatif kecil dan bentuk tidak beraturan. Untuk meningkatkan nilai jualnya dapat 

dengan memanfaatkan suatu teknologi restrukturisasi. Prinsipnya adalah 

terbentuknya matriks interaktif pada permukaan protein daging dengan 

penambahan bahan pengikat tertentu, namun produknya masih bisa 

menghasilkan daging olahan yang bisa dijual utuh, sehingga mampu bersaing 

dengan produk olahan daging lainnya. Produk daging restrukturisasi adalah 

salah satu bentuk diversifikasi produk olahan daging, yang terdiri dari campuran 

potongan daging yang saling berikatan disebabkan oleh protein larut garam 

(karena adanya garam), bahan pengikat ataupun jenis protein yang lain.  

Bahan pengikat (binder) adalah material bukan daging yang dapat 

meningkatkan daya ikat air pada daging dan emulsifikasi lemak. Tujuan 

penambahan bahan pengikat adalah untuk meningkatkan daya ikat air produk 

dan mengurangi pengerutan selama pemasakan (Soeparno, 1998). Beberapa 

penelitian bahan pengikat yang digunakan terhadap produk restrukturisasi antara 

lain Na-alginat pada steak sapi dan ayam (Raharjo dkk., 1995), pirofosfat pada 

restrukturisasi nuggets sapi dan babi (Huffman et al., 1987), kalsium karbonat 

dan Na-alginat pada restrukturisasi chops babi (Trout et al., 1990), serta kappa 

karagenan dan fosfat pada sosis babi (Defraitas et al.,1997). Oleh karena itu, 

pada penelitian ini digunakan bahan pengisi dan pengikat yaitu kombinasi tepung 

porang dan kappa karagenan dengan penambahan pati mocaf (modified cassava 

flour). 

Tepung porang memiliki kadar glukomanan yang tinggi sehingga banyak 

digunakan sebagai bahan pengisi, bahan pengental, pengemulsi, dan penstabil. 

Banyaknya produk olahan daging yang beredar di pasaran terbuat dari campuran 
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daging, tepung, dan STPP (sodium tripolyphosphat) sebagai bahan pengikatnya. 

STPP biasanya digunakan untuk pengawet makanan dan texturizer  (Koswara, 

2009). Namun untuk saat ini penggunaan bahan kimia pada makanan sudah 

dibatasi, sehingga gel yang terbuat dari tepung porang merupakan salah satu 

alternatif pengganti STPP. Sedangkan kappa karagenan memiliki kemampuan 

membentuk gel yang kaku, keras, dan kurang elastis serta mengalami sineresis. 

Kombinasi porang dan kappa karagenan akan menghasilkan gel dengan tekstur 

yang lebih elastis karena adanya sinergisme diantara keduanya. Selain itu, 

glukomanan dapat memperbaiki sifat-sifat gel kappa karagenan yaitu pada 

tekstur dan sineresis. Tepung porang atau konjak juga memiliki interaksi dengan 

pati mocaf (Johnson, 2005). Kriatsanakriangkrai dan Pongsawatmanit (2005), 

meneliti proporsi porang dan karagenan yang digunakan dengan proporsi 1:3 

menghasilkan kekuatan gel paling tinggi. Namun pada penelitian tersebut, belum 

ada informasi penambahan porang dan karagenan terhadap produk 

restrukturisasi daging. 

Sementara itu, kelemahan pada produk restrukturisasi adalah warna 

produk yang tidak seragam sehingga tingkat penerimaan konsumen menurun. 

Permasalahan dapat diatasi dengan penambahan pewarna alami yang berasal 

dari angkak. Angkak ialah pigmen merah yang dihasilkan oleh kapang Monascus 

purpureus yang mengandung antioksidan dari kelompok flavonoid yang 

mempunyai antioksidan kuat (Wanti, 2008). Pada penelitian sebelumnya Ananda 

(2015) melaporkan penambahan pewarna angkak pada sosis dengan  

konsentrasi 3,48% untuk 100 gr adonan.   

Oleh karena itu, penelitian ini akan membuat sebuah formula produk 

restrukturisasi daging dengan menggunakan rancangan Central Composite 

Design (CCD) dengan metode Response Surface Methodology (RSM). Pada 

penelitian ini yaitu optimasi formula konsentrasi gel porang dan karagenan 

menggunakan range 5% sebagai titik minimum dan 15 % sebagai titik maksimum 

serta optimasi konsentrasi pewarna alami angkak menggunakan range 5% 

sebagai titik minimum dan 7% sebagai titik maksimum. Disisi lain metode ini 

dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk digunakan dalam optimasi 

dan monitoring proses pengolahan makanan (Granato et al., 2014).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi optimum formulasi daging restrukturisasi terhadap 

hardness, WHC (Water Holding Capacity), dan warna (derajat hue) yang 

ditinjau dari bahan pengisi? 

2. Bagaimana kondisi optimum formulasi daging restrukturisasi terhadap 

hardness, WHC (Water Holding Capacity), dan warna (derajat hue) yang 

ditinjau dari bahan pewarna? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui kondisi optimum formulasi daging restrukturisasi 

terhadap terhadap hardness, WHC (Water Holding Capacity), dan warna 

(derajat hue) yang ditinjau dari bahan pengisi. 

2. Untuk mengetahui kondisi optimum formulasi daging restrukturisasi 

terhadap terhadap hardness, WHC (Water Holding Capacity), dan warna 

(derajat hue) yang ditinjau dari bahan pewarna angkak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kondisi 

optimum ditinjau dari bahan pengisi dan pewarna pada proses restrukturisasi 

daging sehingga didapatkan formula yang terbaik. 

 

1.5 Hipotesis  
   

Diduga bahan pengisi dan pewarna dalam proses restrukturisasi daging 

berpengaruh terhadap hardness, WHC (Water Holding Capacity), dan warna 

(derajat hue) yang dihasilkan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Daging Sapi 
 

Daging sapi merupakan salah satu bahan makanan asal ternak yang kaya 

akan protein, zat besi dan beberapa vitamin terutama vitamin B. Selain nilai 

gizinya, masyarakat juga menilai daging dari keempukan, rasa, aroma, dan lain-

lai (Anonimus, 1993). Selain itu, daging mudah rusak dikarenakan kandungan 

gizi seperti air, protein, lemak yang sangat tinggi serta pH daging cocok untuk 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Berikut ini kandungan gizi daging sapi 

seperti pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Daging Sapi per 100 gram 
Komposisi Daging Sapi 

Air (%) 66 
Protein (%) 18,8 
Lemak (%) 14 

Kalsium (mg/gr) 11 
Fofor (mg/gr) 170 
Besi (mg/gr) 2,8 

Vitamin A (SI) 30 
Vitamin B (mg/gr) 0,08 

Sumber: Syakur, 2012 

 

Menururt Boles (2007), kandungan lemak dan jaringan pengikat 

merupakan faktor penting dalam pembuatan produk olahan daging. Kandungan 

lemak dan jaringan konektif yang tinggi akan menjadikan produk kurang menarik, 

sehingga sangat penting mengurangi lemak dan jaringan pengikat, khususnya 

jika menggunakan daging dari paha depan dan leher. 

Berdasarkan Standar Perdagangan (SP) 144-1982 Departemen 

Perdagangan Indonesia, penggolongan daging sapi/kerbau menurut kelasnya 

adalah sebagai berikut: 

 Golongan I (kelas I) meliputi has dalam (fillet), tanjung (rump), has luar 

(sirloin), lemusir (cube roll) 

 Golongan II (kelas II) meliputi paha depan (shank) dan daging paha depan 

(chuck), iga/rib, punuk/blade. 

 Golongan III (kelas III) meliputi samcan (flank), sandung lamur (brisket), dan 

lain-lain 
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Ditinjau dari nilai ekonominya daging kelas III mempunyai harga yang lebih 

rendah dibandingkan daging kelas I dan II. Biasanya untuk meningkatkan nilai 

jualnya pihak industri pengolahan daging mengolahnya menjadi daging giling dan 

kornet (Anonimus, 1993). Menurut Boles (2007), hanya 25% hasil karkas 

merupakan bagian daging yang biasa dikonsumsi sebagai steak dan kebab, 

dimana sebagian besar diproses menjadi sosis dan hamburger.  

Daging tetelan merupakan salah satu daging berkualitas rendah (kelas III), 

diperoleh dari sisa-sisa daging yang masih melekat pada tulang. Penggunaan 

daging tetelan, yaitu daging yang didapat dari bagian yang melekat pada tulang 

secara mekanis mempunyai kontribusi dalam sifat kohesif pada restrukturisasi 

daging. Penggunaan urat-urat daging yang berukuran relatif kecil, pada lokasi 

yang tidak mahal dalam karkas (bagian distal dari anggota badan dan leher) 

secara alamiah mempunyai komposisi kimia yang beragam, seperti proporsi 

jaringan pengikat, hasil ekstraksi protein, dan pH daging (Lawrie, 1995). Berikut 

ini gambar daging sapi tetelan seperti pada Gambar 2.1. 

 

 
Gambar 2.1 Daging Sapi Tetelan (Anonimus, 2010) 

 

Daging dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu daging segar dan daging 

olahan. Daging segar adalah daging yang belum mengalami pengolahan dan 

dapat dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Sedangkan daging olahan 

adalah daging yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan metode tertentu 

dengan atau tanpa bahan tambahan, misalnya sosis, dendeng, daging burger, 

dan daging olahan dalam kaleng (Desroiser, 1988). 

Salah satu kelemahan daging segar adalah daya simpannya yang rendah 

pada suhu kamar, sehingga harus disimpan pada suhu dingin atau suhu beku. 

Kelemahan lainnya adalah tidak praktis dalam penggunaannya, terutama bagi 

mereka yang sibuk dengan kegiatan di luar rumah. Saat ini tren konsumsi daging 
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pada masyarakat mengarah pada makanan (fast food) yang banyak menawarkan 

produk-produk restrukturisasi daging, ikan, dan unggas (Anonimus, 2002). Boles 

(2007) menyebutkan bahwa konsumen cenderung menyukai produk daging siap 

santap dengan porsi yang lebih kecil, rendah lemak dan garam, mudah serta 

cepat dimasak.  

 
2.2 Karagenan 
 

Karagenan merupakan struktur polisakarida yanng didapat dari getah 

rumput laut merah (Rhodophyceae) yang diekstraksi dengan air atau larutan 

alkali. Karagenan memiliki tingkatan kandungan sulfat yang berbeda-beda 

(antara 15-40%). Kegunaan karagenan antara lain, sebagai pengatur kestabilan 

produk, bahan pengental, pembentuk gel, dan pengemulsi (Kordi dan Ghufran, 

2011). Perbedaan tipe-tipe karagenan terletak pada komposisi dan 

konformasinya, yang menghasilkan berbagai macam sifat reologi dan fungsional 

(Van de Velde dan de Ruiter 2002). Berikut tabel perbedaan jenis karagenan. 

 

Tabel 2.2 Karakteristik Kappa, Iota, dan Lambda Karagenan 
Karakteristik Kappa Iota Lambda 

Ester Sulfat 25-30% 28-35% 32-39% 

3,6-anhidro-D-
galaktosa 

28-35% - 30% 

Kelarutan:    

Air Panas Larut > 70°C Larut >70°C Larut  

Air Dingin Larut garam Na
+
, K

+
, 

dan tidak dalam Ca
2+

 
Larut garam Na

+
, tidak 

dalam K
+
 dan  Ca

2+
 

Semua Garam 
 

Susu Panas Mengembang baik Larut Larut mengental 

Susu Dingin Tidak Larut Tidak Larut Larut Panas 

Larutan Gula Larut Panas Sulit Larut Larut Panas 

Larutan Garam Tidak Larut Larut Panas Tidak Larut 

Pelarut Organik Tidak Larut Tidak Larut - 

Gelasi:    
Pengaruh 
Kation 

Gel lebih kuat dengan 
ion K

+
 

Gel lebih kuat dengan 
ion Ca

2+
 

Tidak membentuk 
gel 

Tipe Gel Kuat dan sineresis Elastis dan tidak 
sineresis 

Tidak membentuk 
gel 

Pengaruh locus 
bean gum 

Sineresis Tidak sineresis Membentuk gel dan 
tidak sineresis 

Stabilitas:    

pH netral dan 
alkali 

Stabil 
 

Stabil 
 

Stabil 
 

Asam (pH 3,5) Gel stabil Tergantung panas Hidrolisis 

Sumber: Glicksman, 1983 
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Kappa karagenan dominan didapatkan pada rumput laut jenis  Eucheuma 

cottonii, lambda karagenan pada Chondrus crispus, dan iota karagenan pada 

Eucheuma spinosum. Jenis karagenan yang paling banyak dijumpai dalam 

tanaman alga merah adalah jenis lambda dan kappa karagenan (Atun 1996). 

Kappa karagenan akan terputus pada larutan asam, namun setelah gel 

terbentuk, karagenan ini akan resisten terhadap degradasi (Istini dan Zatnika 

1991). Kappa karagenan tersusun dari α(1,3)-D-galaktosa-4-sulfat dan β(1,4)-

3,6-anhidro-D-galaktosa. Karagenan juga mengandung D-galaktosa-6-sulfat 

ester dan 3,6-anhidro-D-galaktosa-2-sulfat ester. Adanya gugusan 6-sulfat, dapat 

menurunkan daya gelasi dari karagenan, tetapi dengan pemberian alkali mampu 

menyebabkan terjadinya transeliminasi gugusan 6-sulfat menjadi 3,6-anhidro-D-

galaktosa. Dengan demikian derajat keseragaman molekul meningkat dan daya 

gelasinya juga bertambah (Winarno 1996). Berikut adalah gambar struktur kappa 

karagenan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2 Struktur Kappa Karagenan (DeMan, 1980) 

 

Gel karagenan tidak memerlukan refrigerasi, tidak meleleh pada suhu 

kamar, serta stabil saat thawing sesudah dibekukan (Hui, 1992). Karagenan 

dapat meningkatkan ikatan dan tekstur sari sistem pengikatan daging, baik pada 

saat mentah maupun matang, dan dengan protein membentuk ikatan yang 

kompleks (Shand et al., 1993). Polimer karagenan berhubungan karagenan 

berhubungan dengan double helix intermolekuler, dimana gelatinasi terjadi akibat 

agregasi helix yang menyediakan junction ikatan-ikatan silang untuk membentuk 

network (Hui, 1992). Tekstur gel kappa karagenan ditingkatkan oleh keberadaan 

ion fosfat yang merupakan agen yang sangat efektif untuk chelating Ca 

(Defraitas et al., 1997). 
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2.3 Tepung Porang 
 

Di Indonesia, umbi porang (Amorphophalus sp) yang termasuk dalam suku 

talas-talasan (Araceae) belum banyak dibudidayakan dan hanya tumbuh di 

daerah tropis dan sub-tropis. Pemanfaatannya baik untuk industri pangan 

maupun industri non pangan masih sangat sedikit (Koswara, 2013). 

 

  
(a)                           (b) 

Gambar 2.3 (a) Umbi Porang (Anonimus, 2013) (b) Tepung Porang (Anonimus, 2016) 

 

Tepung porang dibuat dari umbi porang yang diiris tipis kemudian 

dikeringkan dan selanjutnya ditepungkan. Setelah melalui proses penepungan, 

tepung porang kemudian dipisahkan dengan air-classification. Komponen tepung 

yang lebih berat (kantung glukomanan) akan terpisah dari tepung kering yang 

sudah hancur. Konsentrasi glukomanan akan meningkat menjadi 60-70%. Tahap 

akhir adalah pengayakan yang akan meningkatkan hidrasi pada air (Eri, 2007). 

Berdasarkan Johnson (2005), tepung porang umumnya berwarna krem 

sampai coklat terang dan sedikit bau amis. Tepung porang komersial di 

Indonesia memiliki kandungan glukomanan yang tinggi sebesar  90-95%, kalsium 

oksalat 0,05-0,5%, dan lain-lain. 

Porang/konjak dapat membentuk gel dengan pemanasan sampai 85°C 

dengan kondisi basa (pH 9-10). Gel ini bersifat tahan panas (irreversible) dan 

tetap stabil dengan pemanasan ulang pada suhu 100°C atau bahkan 200°C. 

Sifat tersebut dapat digunakan untuk membuat berbagai makanan sehat/ 

makanan diet di Asia seperti mie, makanan imitasi untuk vegetarian (udang, ham, 

steak), roti, kue, edible film, pengganti lemak di ham, sosis, dan bakso. Gel 

reversible dapat diperoleh dari pencampuran konjak bersama dengan xanthan 

atau kappa karagenan yang biasanya digunakan untuk soft candy, jeli, selai, 
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yoghurt, es krim puding dan makanan hewan. Konjak juga memiliki interaksi 

dengan pati (Johnson, 2005). 

Karakteristik tepung porang yang membedakan dengan tepung jenis lain 

adalah sebagai berikut: 1) kelarutan tinggi baik dalam air panas maupun dingin 

dan membentuk sol yang kental (viscous), 2) dapat membentuk gel dengan alkali 

ringan, kappa karagenan dan gum xanthan, 3) membentuk gel yang stabil 

terhadap panas dan stabil pada pH rendah, 4) dapat berinteraksi dengan pati, 

bersifat sinergis dengan kappa karagenan, gum xanthan, locust bean gum 

(Anonimus, 2014) 

 

Tabel 2.3 Komposisi Tepung Porang  
Parameter Kandungan 100 gr tepung porang (%) 
Kadar air 10,02 

Kadar abu 0,18 
Kadar protein 0,7 
Kadar lemak 0,88 
Kadar pati 1,56 

Kadar glukomanan 78,23 
Kadar kalsium oksalat 0,89 

Derajat putih 69,65 
Viskositas 25410 

Sumber: Mustafa (2015) 
 

Polisakarida seperti kappa karagenan dapat membentuk gel sendiri pada 

kondisi tertentu. Jika dicampurkan dengan tepung porang atau glukomanan 

(yang tidak dapat membentuk gel), maka akan berinteraksi secara sinergis untuk 

menghasilkan gel yang lebih elastis. Menurut Akesowan (2002), gabungan 

antara manan-karagenan lebih disukai daripada gabungan karagenan-karagenan 

karena molekul konjak manan tidak bermuatan. 

Kohyama et al. (1993), meneliti efek dari glukomanan dengan berat 

molekul yang berbeda pada sifat reologis dan termal dari campuran gel 

glukomanan:kappa karagenan (1:1). Dari penelitian ini diketahui bahwa ada dua 

bagian kristalin dalam gel campuran, dimana bagian pertama terdiri dari kappa 

karagenan sendiri dan yang lainnya berupa asosiasi antara glukomanan dan 

kappa karagenan. Zona gabungan yang terakhir lebih lemah daripada 

pembentuknya dan tidak tahan panas tetapi memberikan kontribusi terhadap sifat 

gel. 

Kriatsanakriangkrai dan Pongsawatmanit (2005), meneliti pengaruh 

glukomanan terhadap gel karagenan. Proporsi karagenan yang digunakan yaitu 

0:4, 1:3, 2:2, dan 3:1 dengan konsentrasi 1,5%. Hasil penelitian ini menunjukkan 
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bahwa glukomanan dapat memperbaiki sifat-sifat gel kappa karagenan yaitu 

pada tekstur dan sineresis. Kekuatan gel paling tinggi diperoleh pada proporsi 

glukomanan:karagenan 1:3, kekuatan gel akan makin menurun dengan 

peningkatan proporsi glukomanan. Sifat elastis gel akan meningkat dengan 

banyaknya proporsi glukomanan. Sedangkan tingkat sineresis gel akan menurun 

dengan makin banyaknya proporsi glukomanan yang digunakan. Tingkat 

sineresis tertinggi pada proporsi glukomanan:karagenan 0:4, sedangkan tingkat 

sineresis terendah pada proporsi 3:1. 

 

2.4 Interaksi Antara Tepung Porang dan Karagenan 
 

Polisakarida alga seperti agar dan kappa karagenan, dapat membentuk gel 

sendiri pada kondisi tertentu jika dicampurkan dengan tepung konjak atau 

glukomanan maka akan berinteraksi secara sinergis untuk menghasilkan gel 

yang lebih elastis. Pembentukan gel tersebut terjadi karena glukomanan terserap 

ke permukaan matriks gel yang dibentuk oleh kappa karagenan sehingga terjadi 

ikatan antar molekul dari kedua polisakarida (Morris, 1998). 

Kappa karagenan dan iota karagenan merupakan fraksi yang mampu 

membentuk gel dalam air dan bersifat reversible yaitu meleleh jika dipanaskan 

dan membentuk gel kembali jika didinginkan. Proses pemanasan dengan suhu 

yang lebih tinggi dari suhu pembentukan gel akan mengakibatkan polimer 

karagenan dalam larutan menjadi random coil (acak). Bila suhu diturunkan, maka 

polimer akan membentuk struktur double helix (pilihan ganda) dan apabila 

penurunan suhu terus dilanjutkan polimer-polimer ini akan terikat silang secara 

kuat dan dengan semakin bertambahnya bentuk heliks akan terbentuk agregat 

yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya gel yang kuat (Glicksman, 

1983). Jika diteruskan, ada kemungkinan proses pembentukan agregat terus 

terjadi dan gel akan mengerut sambil melepaskan air. Proses terakhir ini disebut 

sineresis (Fardiaz, 1989). 

Pembentukan gel dipengaruhi oleh banyaknya kandungan ester sulfat pada 

karagenan. Gugus hidroksil dan sulfat pada karagenan bersifat hidrofilik, 

sedangkan gugus 3,6-anhidro-D-galaktosa lebih hidrofobik. Viskositas larutan 

karagenan terutama disebabkan olehsifat karagenan sebagai polielektrolit. Gaya 

tolakan (repulsion) antar muatan-muatan negaif sepanjang rantai polimer, yaitu 

gugus sulfat, mengakibatkan rantai molekul menegang. Karena sifat hidrofiliknya, 

polimer tersebut dikelilingi oleh molekul-molekul air yang termobilisasi, sehingga 
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menyebabkan larutan karagenan bersifat kental (Guiseley et al., 1980). Berikut 

ini mekanisme pembentukan gel pada karagenan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Mekanisme Pembentukan Gel Karagenan (Thomas, 1977) 

 

Moirano (1977), mengemukakan bahwa semakin kecil kandungan sulfat, 

maka nilai viskositasnya juga semakin kecil, tetapi konsistensi gelnya semakin 

meningkat. Adanya garam-garam yang terlarut dalam karagenan akan 

menyebabkan penurunan gaya tolakan (repulsion) antar gugus-gugus sulfat, 

sehingga sifat hidrofili polimer semakin lemah dan menyebabkan viskositas 

larutan menurun. 

Sedangkan pada glukomanan, pembentukan gel memiliki karakteristik yang 

unik yaitu bersifat thermo-irreversible maupun thermo-reversible pada kondisi 

yang berbeda. Pada gel yang bersifat thermo-irreversible, larutan glukomanan 

tidak membentuk gel karena gugus asetil menghalangi rantai glukomanan untuk 

saling berinteraksi. Akan tetapi, gel akan terbentuk dengan pemanasan 85oC 

pada kondisi alkali lemah (pH 9-10). Gel yang terbentuk bersifat stabil terhadap 

pemanasan dan akan tetap stabil ketika pemanasan dilakukan berulang-ulang 

pada suhu 100oC bahkan pada suhu 200oC. Sedangkan untuk gel yang bersifat 

thermo-reversible, glukomanan dikombinasikan dengan xanthan gum, kappa 

karagenan, dan hidrokoloid lainnya (Wang and Johnson, 2006). 

 

2.5 Angkak 
 

Angkak merupakan produk hasil fermentasi tradisional yang berasal dari 

Cina. Warna merah pada angkak diperoleh dengan menumbuhkan kapang 

Monascus purpureus pada beras sebagai substratnya. Selama proses 

fermentasi, kapang Monascus purpureus lewat proses metabolismenya akan 

mengubah komposisi kimia dari beras dan terjadi perubahan pada beras karena 

diselimuti miselium kapang tersebut. Dimana beras yang semula putih akan 
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berubah menjadi merah keunguan atau merah gelap setelah proses fermentasi 

selama kurang lebih satu minggu (Tisnadjaja, 2006). Berikut ini gambar angkak 

dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5 Angkak (Anonimus, 2012) 

 

Pigmen yang dihasilkan oleh kapang Monascus purpureus mengandung 6 

struktur molekul komponen antara lain yaitu monascin, monascorubrin, 

rubropunctatin, anklaflavin, monascorubramin dan rubropunctamin. Pigmen-

pigmen ini terbentuk melalui proses biosintesis dan bersifat larut dalam air, 

etanol, kloroform, aseton, serta metanol (Rahmah dkk, 2010). Pigmen alami pada 

angkak tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu pigmen kuning (monascin dan 

ankaflavin), pigmen orange (rubropuntatin dan monascorubrin) dan pigmen 

merah (rubropunctamin dan monascorubramin) (Timotius, 2004). Pigmen angkak 

mempunyai kromofor dan ausokrom, yaitu =C=O sebagai kromofor dan –NH2 

sebagai ausokrom yang dimiliki rubropuntatin dan monascorubramin. Asam 

amino sebagai bahan organik dalam daging akan bereaksi dengan kromofor 

membentuk bahan pewarna. Dengan adanya ausokrom maka bahan pewarna 

tersebut akan menempel pada produk, yang dalam hal ini sosis (Dianingtyas, 

2001). Oleh sebab itu, semakin banyak konsentrasi angkak yang digunakan, 

maka semakin bertambah pula jumlah kromofor dan ausokrom yang ada 

sehingga intensitas warna merah yang terbentuk semakin besar nilainya 

Pigmen angkak dipengaruhi oleh sinar matahari, sinar UV, pH, suhu dan 

oksidator. Pengaruh suhu akan mengakibatkan zat warna mengalami 

dekomposisi dan berubah strukturnya, sehingga dapat terjadi pemucatan. Pada 

pH 9,2 pigmen angkak paling stabil dibandingkan pH 7 dan pH 3. Pemanasan 

pada suhu 100oC selama 1 jam tidak mengakibatkan kerusakan yang nyata 

terhadap pigmen angkak. Pigmen angkak hanya mengalami kerusakan sebesar 
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1,2% pada suhu 100oC (Sudarsono 1990). Penelitian Wulandari (2005) 

menyatakan bahwa pigmen angkak mengalami degradasi sebanyak 55% pada 

pemanasan suhu 100oC selama 8 jam dan sebaiknya pengolahan dengan 

menggunakan pigmen angkak tidak melebihi suhu 150oC. 

Penggunaan angkak sebagai pewarna makanan dilakukan karena 

mempunyai keunggulan antara lain: warna yang diperoleh lebih konsisten dan 

stabil, pigmen yang dihasilkan dapat larut dalam air, warna yang dihasilkan dapat 

bercampur dengan pigmen lain serta aman untuk dikonsumsi. Angkak 

merupakan produk yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai zat 

pewarna alami produk makanan dan menjadi alternatif pengganti zat warna 

sintetis (Ramadhan et al., 2013). 

Menurut Tisnadjaja (2006), selain berfungsi sebagai pewarna, angkak juga 

berfungsi sebagai pembangkit rasa (flavouring enhancer). Dari percobaan yang 

dilakukan oleh German Meat Research Institute dengan sejumlah panelis penguji 

rasa (taster panel) mengungkapkan bahwa daging yang mengandung angkak 

terasa lebih enak dibandingkan yang diolah tanpa penambahan angkak. 

Kemampuan angkak dalam meningkatkan cita rasa makanan terkait dengan 

kandungan oligo-peptidanya yang terbentuk selama proses fermentasi.  

Angkak cocok diaplikasikan dalam produk olahan daging untuk mengurangi 

atau menggantikan penggunaan nitrit yang bersifat karsinogenik. Pada 

pembuatan sosis, nitrit digunakan untuk mengembangkan warna merah dan 

menstabilkannya (Soeparno, 2005) 

Pada umumnya, angkak digunakan sebagai pengawet dan pewarna produk 

pangan seperti produk daging, keju, ikan, pikel sayuran, minuman soda, wine 

dan minuman beralkohol lainnya (Jenie dkk, 1994). Pada produk daging, pigmen 

merah angkak dapat digunakan sebagai pengganti nitrat atau nitrit (Palo, 1960). 

Selain itu, pigmen merah angkak mengandung zat antosianin dari kelompok 

flavonoid yang mempunyai antioksidan kuat (Wanti, 2008).  

 

2.6 Teknologi Restrukturisasi 
 

Pada umumnya produk olahan yang berasal dari daging berkualitas rendah 

mengalami proses pengolahan terlebih dahulu seperti dicincang (misalnya 

daging giling, kornet, dan lain-lain) atau digunakan sebagai campuran pada 

masakan tertentu. Salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah 

daging yang berkualitas rendah adalah melalui restrukturisasi. Teknologi 
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restrukturisasi merupakan proses pembentukan kembali bagian sekunder karkas 

menjadi bentuk yang mempunyai nilai tambah, dengan nilai jual yang masih 

terjangkau dan mempunyai karakteristik menyerupai steak dan daging pada 

umumnya (Raharjo et al., 1994). Sebagian besar produk daging hasil 

restrukturisasi dibuat melalui ekstraksi protein daging dengan menggunakan 

garam, fosfat, dan manipulasi mekanis. Dimana dengan pemasakan secukupnya 

maka akan terbentuk matriks gelatinisasi yang terbentuk akibat pemanasan 

(Schmidt dan Trout, 1982 dalam Ruiz et al., 1993). 

Restrukturisasi sebenarnya sudah umum digunakan untuk pengolahan 

daging di negara-negara Amerika. Pada tahun 1977 telah dilakukan processing 

terhadap 37% kalkun, 20% unggas dan 19% daging sapi (Anonimus, 2007). 

Proses ini pada dasarnya adalah menggabungkan keseluruhan bagian sekunder 

karkas (bagian leher, paha depan, dan bagian tetelan lainnya) yang kemudian 

diikat dengan membentuk satu kesatuan dengan bahan pengikatnya berupa aditif 

(non meat additive), pengemulsi daging, dan ekstraksi protein miofibrillar. 

Terdapat 4 metode untuk proses restrukturisasi daging, antara lain dibuat 

flake/menyerupai keripik dan dibentuk (flaking dan forming), dicincang dan 

dibentuk (chunking dan forming), diiris tipis dan dibentuk (sectioning dan 

forming), dan kombinasi dari metode-metode tersebut (Yun-Chu, 2002). 

Sedangkan menurut (Raharjo et al., 1995) perlakuan mekanis untuk proses 

restrukturisasi antara lain dengan cara dicincang, diiris, disuwir, dicincang dan 

iris, ditumbuk, atau diiris dan ditumbuk. 

Menurut Boles (2007), ikatan dalam produk daging restrukturisasi diperoleh 

melalui pembentukan gel panas dan dingin (heat and cold-set). Produk daging 

restrukturisasi konvensional tergantung pada ikatan karena panas (hot set) dari 

protein daging yang diekstraksi dengan kombinasi antara garam, fosfat, dan 

pengolahan mekanis. Sedangkan untuk produk (cold set) memungkinkan produk 

dipasarkan dalam bentuk mentah. Faktor produksi yang memengaruhi proses 

pengikatan pada proses restrukturisasi adalah garam dan fosfat, suhu, 

transglutaminase, gum (Yun-Chu, 2002), dan manipulasi mekanis (Ruiz et al., 

1993). 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa penambahan garam memengaruhi 

daya ikat air (water holding capacity), daya regang (shear force), tekstur dan 

juiceness (Yun-Chu, 2002). Suhu dibutuhkan untuk mempertahankan kelarutan 

protein. Sedangkan penambahan transglutaminase akan mengikat sifat gel dari 
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protein otot. Penambahan gum (misalnya alginat dan karagenan) yang 

dikombinasikan dengan ion kalsium akan meningkatkan daya ikat dan 

memudahkan untuk membentuk pada produk restrukturisasi. 

Kandungan lemak dan jaringan ikat merupakan faktor penting dalam 

produk restrukturisasi. Kandungan lemak dan jaringan konektif yang tinggi akan 

menjadikan produk kurang menarik, sehingga sangat penting untuk mengurangi 

lemak dan jaringan pengikat, khususnya jika menggunakan daging dari paha 

depan dan leher (Boles, 2007). 

Prinsip utama pengolahan restrukturisasi daging adalah terbentuknya 

matriks interaktif pada permukaan protein daging agar bagian daging terikat 

bersama, dimana protein miofibrillar alami yang biasa digunakan adalah garam. 

Selanjutnya yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan bukan daging (non 

meat ingredient) antara lain putih telur, susu bubuk, sodium caseinat, isolat 

kedelai, konsentrat kedelai, atau sumber protein lainnya. (Anonimus, 2007). 

Proses restrukturisasi daging memberikan keuntungan diantaranya adalah 

meningkatkan nilai jual, prosesnya muda dan muda dibentuk sesuai dengan 

keinginan, lebih ekonomis. Disamping itu, proses restrukturisasi memungkinkan 

untuk membuat bermacam-macam produk baru untuk berbagai pasaar yang 

berbeda, misalnya nugget, ham, dan lain-lain. Karakteristik terpenting dari produk 

daging hasil restrukturisasi adalah produk tersebut masi tetap mempertahankan 

tekstur dari keseluruhan produk daging (Anonimus, 2007). 

Permasalahan produk hasil restrukturisasi yaitu ketengikan yang 

diakibatkan oleh proses oksidasi, dan warna yang tidak seragam (Ruiz et al., 

1993), terutama oleh jaringan ikat yang menyebabkan perbedaan warna dan 

menyebabkan produk menjadi keras dan terlalu berserat (Yun-Chu, 2002). 

Proses oksidasi yang mengakibatkan ketengikan dan off flavour dapat dihambat 

dan dicegah dengan nitrit, fosfat, asam askorbat, antioksidan lainnya. 

Permasalahan lain yang timbul adala pemasaran pada tingkat retail, karena 

produk hasil restrukturisasi pada umumnya dipasarkan dalam keadaan dalam 

keadaan beku sehingga diperlukan fasilitas pendingin untuk pemasarannya untuk 

mempertahankan integritas strukturnya (Ruiz et al., 1993), sehingga untuk 

produk segarnya konsumen akan kesulitan memperolehnya. Produk 

restrukturisasi umumnya dipasarkan pada bentuk setengah matang atau beku 

untuk mempertahankan integritas strukturnya, namun dengan penambahan 

alginat/ kalsium sebagai pengikat telah memungkinkan produk hasil 
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restrukturisasi tersebut dijual dalam produk mentah. Sementara itu, produk 

restrukturisasi tidak memiliki masalah berarti dengan bakteri patogen, namun 

perlu menjadi perhatian juga kemungkinan adanya kontaminasi dengan 

beberapa bakteri diantaranya Salmonella, Campylobacter jejuni, Staphylococcus 

aureus, Clostridium perfringens, dan E. Coli O157:H7 ( Yun-Chu, 2002). 

 

2.7 Analisa Permukaan Respon 
 

Metode Permukaan Respon (Response Surface Methodology) atau yang 

biasa disebut (RSM) merupakan dasar pengujian linear antara variabel saling 

bebas dan respon pada pengujian yang pendek. RSM juga merupakan model 

gabungan dari teknik matematika dan statistika yang digunakan sebagai contoh 

model dan analisa yang menghasilkan beberapa variabel dan obyektifitas dari 

optimasi respon dan analisa oleh engineer (Montgomery, 2009).  

 Metode respon permukaan adalah teknik yang digunakan untuk 

memodelkan hubungan antara variabel respon dan faktor perlakuan. Variabel 

faktor dapat disebut juga variabel independen dan dikontrol dalam eksperimen. 

Metode permukaan respon bertujuan untuk membantu peneliti dalam melakukan 

improvisasi untuk mendapatkan hasil optimum secara tepat dan efisiensi. Setelah 

daerah percobaan ditemukan, model respon dengan tingkat ketepatan lebih 

tinggi dapat digunakan untuk mendapatkan nilai variabel sebenarnya yang akan 

menghasilkan respon optimum. Dalam metode respon permukaan, solusi 

optimum dapat dipilih untuk kondisi maksimum, minimum, kondisi hasil yang 

paling diinginkan dan kondisi sepanjang batas atas dan bawah (Myere and 

Montgomery, 2002). 

Pada metodologi permukaan respon, variabel X1, X2, ...., Xk dan 

diasumsikan sebagai variabel yang kontinyu, sedangkan respon didefinisikan 

sebagai variabel tak bebas Y yang merupakan variabel acak. Jika suatu 

hubungan matematika diketahui, maka formulasi tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan kondisi operasi paling efisien. Secara umum, persamaan metode 

respon permukaan dapat di tuliskan sebagai Y = f(X1, X2, ....., Xk) (Montgomery, 

2009). Menurut Gasperz (1995) kebanyakan metode permukaan respon 

menggunakan salah satu model polinomial dari fungsi Y = βo + β1X1 + β2X2 + .... 

+ βkXk + є yang merupakan model polinomial ordo satu sebagai tahap awal, 

apabila terdapat kelengkungan dalam sistem, maka dapat dirumuskan dengan 

model polinomial ordo kedua dengan fungsi (Nwabueze, 2010): 
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k                          k 

Y = βo +Ʃ βjXj + Ʃ Ʃ βijXiXj +Ʃ βjjXj
2 + єi 

j=1         i  <j=2        j=1 

Dalam fungsi tersebut, Y adalah respon; Xi dan Xj adalah variabel; βo 

adalah koefisien konstan; βj, βjj, dan βij adalah koefisien interaksi linear, kuadrat 

dan istilah orde kedua, k adalah sejumlah faktor yang diteliti; dan  єi adalah 

kesalahan. Secara umum prosedur melakukan penelitian optimasi dengan 

Response Surface Methodology (RSM) (Nurmiah et al., 2013) yaitu : 

1) Pembuatan rancangan formulasi dan respon berdasarkan desain eksperimen 

yang dipilih 

2) Tahapan formulasi, yaitu melakukan proses penelitian sesuai kondisi formula 

yang sudah ditetapkan 

3) Melakukan analisis respon 

4) Melakukan optimasi dilanjutkan dengan verifikasi sebagai pembuktian 

terhadap prediksi nilai respon solusi formula optimum 

Pada tahap analisis respon, setiap variabel respon dianalisa ANOVA satu 

per satu. Program akan menyarankan untuk memilih model ANOVA yang 

memiliki  tingkat tertinggi dan menghasilkan nilai signifikan ANOVA. Beberapa 

model ANOVA yang terdapat pada desain ini anatara lain : Linier, Quadratic, dan 

Cubic. Pemilihan model tersebut terjadi berdasarkan perhitungan menggunakan 

program DX 7.1.5 yaitu jumlah kuadrat dari urutan model (Sequential Model Sum 

Of Squares) dan ringkasan model statistik (Summary of Statstic). Pemilihan 

model berdasarkan jumlah kuadrat yaitu moddel yang terpilih berdasarkan pada 

nilai tertinggi derajat polinomial dengan syarat model diterima bernilai nyata 

terhadap respon apabila nilai P<5% dan model tersebut disarankan oleh 

program. Nilai P<5% menunjukkan bahwa peluang kesalahan model kurang dari 

5% berarti model tersebut signifikan atau berpengaruh nyata terhadap respon. 

Pemilihan kedua yaitu berdasarkan model statistik yaitu analisa 

perhitungan kesimpulan dari perhitungan sebelumnya. Model terpilih didasarkan 

pada nilai standar deviasi dan PRESS (Prediction Residuals Error Sum of 

Square) terendah. Semakin besar nilai standar deviasi maka menunjukkan 

bahwa data semakin bervariasi, sehingga apabila nilai standar deviasi semakin 

kecil maka tingkat keseragaman data semakin besar (Santoso, 2008). 

Sedangkan nilai press yang semakin kecil menunjukkan kesalahan data semakin 

kecil pula. Myers and Montgomery (2002), menyatakan bahwa penentuan model 
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yang terbaik difokuskan pada nilai adjusted R2 dan predicted R2 yang maksimal. 

Hal ini dikarenakan semakin kecil nilai R2 menunjukkan semakin lemahnya 

hubungan antara variabel dependen dan independen (Nisfiannoor, 2009).  

Menurut Nawari (2010), nilai R2 berkisar pada angka 0 sampai 1. Semakin 

mendekati nilai 1 maka pengaruh variabel peduga (Independent) terhadap 

varaibel tergantung (dependent) semakin kuat. 

Model ANOVA yang dinyatakan signifikan dan lack of fit test yang tidak 

signifikan akan dipilih untuk menganalisa variabel. Dalam proses analisa juga 

terdapat kurva plot kenormalan residual (normal plot of residual) yang 

mengindikasikan apakah residual (selisih antara respon aktual dengan nilai 

respon yang diprediksikan) mengikuti garis kenormalan (garis lurus) pada model 

yang akan diberikan oleh program DX 7.1.5. Titik-titik data yang semakin 

mendekati garis kenormalan menunjukkan data menyebar normal, yang berati 

hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksikan oleh program (Kumari et al., 

2008).  

Optimasi pada program akan dilakukan berdasarkan input data variabel 

dan data pengukuran respon. Output dari tahap optimasi berupa rekomendasi 

formula baru yang optimal menurut program. Formula dengan nilai desirability 

maksimum adalah formula yang paling optimal. Nilai desirability adalah nilai 

fungsi tujuan optimasi yang menunjukkan kemampuan program untuk memenuhi 

keinginan berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada produk akhir. Nilai 

desirability berkisar dari 0-1,0 dimana semakin mendekati nilai 1,0 menunjukkan 

kemampuan program untuk menghasilkan produk yang dikehendaki semakin 

sempurna. Tahapan optimasi tidak bertujuan untuk memperoleh  nilai desirability 

1,0 tetapi untuk mencari kondisi terbaik yang mempertemukan semua fungsi 

tujuan (Raissi and Farzani, 2009). Tahapan selanjutnya adalah tahapan verifikasi 

dilakukan dengan dua kali ulangan. Hasil yang diperoleh kemudian dibandingkan 

dengan nilai variabel respon yang diprediksi oleh RSM yang telah dilengkapi 

dengan prediksi nilai setiap respon sehingga dapat dilihat kesesuaiannya pada 

tahapan verfikasi (Anihouvi et al., 2011). 

 
2.8 Parameter Fisik dan Kimia Produk Restrukturisasi 

 
Karakteristik terpenting dari produk daging hasil restrukturisasi adalah 

produk bisa tetap mempertahankan tekstur dari keseluruhan produk daging 
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(Anonimus, 2007). Berikut ini, ada beberapa parameter fisik dan kimia untuk 

mendapatkan kualitas produk restrukturisasi yang bagus, diantaranya: 

 

2.8.1 Warna (Derajat Hue) 
 

Derajat hue merupakan derajat yang menunjukkan jenis warna 

berdasarkan tempat warna itu ditemukan dalam spektrum warna. Hue 

digunakan untuk membedakan warna-warna dan menentukan kemerahan 

(redness), kehijauan (greenness), dsn dari cahaya. Hue adalah sudut dari 0o 

sampai 360o, dimana 0o adalah merah, 60o adalah kuning, 120o adalah hijau, 

180o adalah cyan, 240o adalah biru, dan 360o adalah magenta. Persamaan dan 

keterangan warna dari oHue sebagai berikut (Desobry et al., 1997). 

 

Tabel 2.4 Keterangan Warna 
o
Hue 

o
Hue Keterangan 

18
o
-54

o
 Merah 

54
o
-90

o
 Kuning merah 

90
o
-126

o
 Kuning  

126
o
-162

o
 Kuning hijau 

162
o
-198

o
 Hijau 

198
o
-234

o
 Biru hijau 

234
o
-270

o
 Biru 

270
o
-306

o
 Biru ungu 

306
o
-342

o
 Ungu 

342
o
-18

o
 Merah ungu 

 
 
2.8.2 Kadar Air 

 
Air merupakan komponen penting dalam bahan makanan karena dapat 

memengaruhi penampakan, tekstur, serta citarasa makanan. Selain itu sebagian 

besar dari perubahan-perubahan makanan terjadi dalam media air yang 

ditambahkan atau berasal dari bahan itu sendiri (Winarno, 1997). Kadar air juga 

erat hubungannya dengan kadar pati. Menurut Manullang et al. (1995), 

penurunan kadar air akibat mekanisme interaksi pati dan protein sehingga air 

tidak dapat diikat secara sempurna karena ikatan hidrogen yang seharusnya 

mengikat air telah dipakai untuk interaksi pati dan protein. Dengan demikian, 

semakin tinggi prosentase tepung yang ditambahkan maka massa tepung dalam 

produk akan semakin besar dan kadar air produk akan semakin menurun. 

Penurunan ini karena pati yang terkandung dalam tepung menambah berat total 

dan bersifat menyerap air, sedangkan kandungan air didalam daging tetap. 

oHue = arctan (b2/a2) 
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Akibatnya kandungan air menurun (Maharaja, 2008). Pengurangan lemak dan 

penambahan air pada jumlah yang sama akan menyebabkan produk lebih 

kompak (firm). Leo dan Nollet (2007) menambahkan bahwa kadar air 

menentukan daya tahan pangan. Bahan pangan yang tinggi kandungan airnya 

akan cepat busuk daripada bahan pangan yang kadar airnya rendah. 

 

2.8.3 Daya Ikat Air (Water Holding Capacity) 
 

Daya mengikat air oleh protein adalah kemampuan daging untuk mengikat 

airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar 

misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan, dan tekanan 

(Soeparno, 2005). Daya mengikat air merupakan hal yang penting untuk kualitas 

daging dan produk daging olahan. Semakin besar daya mengikat air, maka 

semakin tinggi presentase air yang terikat dalam produk (Natasasmita et al., 

1987). Sedangkan menurut Leo dan Nollet (2007), daya mengikat air adalah 

kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama 

ada pengaruh dari luar. Daya mengikat air dipengaruhi oleh banyak faktor 

seperti jumlah protein yang terekstraksi dan kelarutannya, penyerapan air, 

viskositas adonan (Smith, 2001), pH, pemanasan, konsentrasi garam, dan jenis 

garam (Pokorny et al., 2006), tipe dan lokasi anatomis otot (Saifudin, 2000). 

Penambahan garam akan mengurangi daya ikat elektrostatik diantara molekul 

protein untuk meningkatkan ekstraksi dan kelarutan protein sehingga dapat 

menyebabkan daya ikat air oleh protein tersebut semakin bertambah. Daya ikat 

air sangat mempengaruhi mutu daging dan produk olahan daging. Pada produk 

emulsi, daya mengikat air sangat penting untuk mempertahankan ikatan air-

protein-lemak. Daya mengikat air akan mempengaruhi stabilitas emulsi, 

tenderness, juiceness, dan warna (Pokorny et al., 2006). 

 
2.8.4 Kekerasan (Hardness) 

 
Kekerasan merupakan besarnya gaya tekan yang diperlukan untuk 

memecah produk padat. Kekerasan pada produk restrukturisasi daging 

dipengaruhi oleh jaringan pengikat, karakteristik serat daging dan bahan pengisi 

(Lee et al., 2008), ukuran partikel daging dan homogenitas produk (Petracci dan 

Baeza, 2011). Kadar air dalam produk dapat mempengaruhi kekerasan produk, 

semakin banyak air yang terkandung dalam produk, maka kekerasannya 

menurun (Setyowati, 2002). 
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2.8.5 Kadar Abu 

 
Abu merupakan bahan anorganik yang tidak terbakar pada proses 

pembakaran. Abu dapat diartikan sebagai elemen mineral bahan (Leo dan Nollet, 

2007). Selain berasal dari bahan baku, kadar abu juga berasal dari bahan 

tambahan seperti bahan pengisi, bahan pengikat, dan penyedap rasa. 

 

2.8.6 Kadar Lemak 
 

Lemak merupakan komponen penting dalam suatu sistem emulsi karena 

lemak merupakan fase terdispersi. Lemak mempunyai peranan sebagai 

penghasil energi yang dibutuhkan tubuh (Chen dan Chang, 2001). Selain itu, 

lemak memberikan rasa gurih, sebagai pelarut vitamin, memperbaiki tekstur dan 

cita rasa bahan pangan (Chen dan Chang, 2003). Lemak juga digunakan 

sebagai medium penghantar panas dalam proses penggorengan bahan pangan 

(Wahyudi, 2003) 

 

2.8.7 Kadar Protein 
 

Protein sangat penting peranannya dalam sistem emulsi. Protein 

merupakan pengemulsi alami yang terkandung dalam bahan baku daging. 

Protein juga digunakan sebagai bahan pengikat karena mempunyai bagian yang 

dapat berikatan dengan air (hidrofilik) dan bagian yang dapat mengikat lemak 

(lipofilik). Jumlah protein yang terekstraksi dan kelarutannya sangat 

mempengaruhi terhadap daya mengikat air dan stabilitas emulsi. Protein juga 

sangat penting bagi tubuh karena merupakan zat pembangun dan pengatur 

selain sebagai sumber tenaga. Kadar protein produk dipengaruhi oleh jumlah 

dan jenis daging yang digunakan sebagai bahan baku serta kandungan protein 

dari bahan tambahan yang digunakan. Karagenan tidak mempengaruhi kadar 

protein karena merupakan polisakarida. Karagenan dapat berikatan dengan 

protein menjadi proteokaragenat sehingga memperbesar luasan permukaan 

yang dapat menyerap atau mengikat air (Abubakar dkk., 2011). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia dan Biokimia Pangan dan 

Hasil Pertanian, Laboratorium Teknologi Pengolahan dan Rekayasa Proses 

Pangan dan Hasil Pertanian di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai dari bulan Maret 2015-September 2016. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tetelan 

daging sapi dan bawang putih diperoleh dari pasar Merjosari, karagenan yang 

diperoleh dari PT. Kappa Carrageenan Nusantara, dan pewarna angkak yang 

diperoleh dari toko jamu “77”. Sedangkan tepung porang berasal dari penelitian 

sebelumnya dengan pengayakan 36 mesh selama 90 menit dan 1 kali fraksinasi 

tampungan (ulangan kedua). Sementara itu, tepung mocaf yang diperoleh dari 

CV. Makmur Sejati serta garam dan merica yang dibeli di toko Avia.  

Selain itu, bahan yang digunakan untuk analisa antara lain, H2SO4 pekat, 

tablet Kjedahl, NaOH, asam borat, indikator methyl orange, dan indikator 

phenoftalein (analisa protein). Sedangkan bahan yang digunakan untuk 

pencucian porang yaitu etanol serta kertas saring diperoleh dari CV. Makmur 

Sejati. 

  

3.2.2 Alat 

Alat yang digunakan untuk pencucian tepung porang antara lain glassware, 

homogenizer, cawan petri, timbangan analitik, spatula, oven listrik. Sedangkan 

alat yang digunakan dalam pembuatan produk meliputi alat penggiling (chopper), 

alat pengukus, cetakan stainless steel, pisau, talenan, baskom, gelas ukur, 

termometer, timbangan, kompor, dan kulkas. 

Adapun alat yang digunakan untuk analisis yaitu CT3 Texture Analyzer 

Brookfield dengan probe TA39 dan fixture TA-BT-KIT untuk analisa hardness, 

plat kaca dan beban sebesar 3,5 kg untuk analisa WHC, color reader untuk 
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analisa warna, cawan petri, labu ukur, gelas beker, pipet ukur, bola hisap, tabung 

reaksi, rak tabung reaksi, termometer, desikator, vortex, timbangan analitik, oven 

listrik, labu Kjedahl, alat destruksi dan destilasi untuk analisa protein. 

  

3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian utama yaitu optimasi formula konsentrasi bahan pengisi gel 

porang dan karagenan menggunakan range 5% sebagai titik minimum dan 15 % 

sebagai titik maksimum serta optimasi konsentrasi pewarna alami angkak 

menggunakan range 5% sebagai titik minimum dan 7% sebagai titik maksimum. 

Proses optimasi dilakukan dengan rancangan Central Composite Design (CCD) 

dengan metode Response Surface Methodology (RSM) menggunakan 5 center 

point dan menghasilkan 13 perlakuan percobaan setelah dioperasikan 

menggunakan aplikasi Design Expert 7.1.6, selanjutnya masing-masing 

percobaan dilakukan analisis respon. Respon yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah hardness, dan warna (derajat hue). Rancangan penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.1. Hasil penelitian yang telah dioptimasi kemudian akan dilanjutkan 

dengan analisis secara fisik dan kimia pada titik perlakuan paling optimum. 

 

Tabel 3.1 Rancangan Central Composite Design Metode Permukaan Respon Proses 
Pembuatan Daging Restrukturisasi 

Std Run 

Variabel 
Code 

Variabel 
Actual Hardness 

(gr) 
WHC  
(%) 

Warna 
(
o
Hue) 

X1 X2 X1 X2 

12 1 0.00 0.00 10.00 6.00    

11 2 0.00 0.00 10.00 6.00    

2 3 1.00 -1.00 15.00 5.00    

7 4 0.00 -1.41 10.00 4.59    

13 5 0.00 0.00 10.00 6.00    

8 6 0.00 1.41 10.00 7.41    

1 7 -1.00 -1.00 5.00 5.00    

3 8 -1.00 1.00 5.00 7.00    

9 9 0.00 0.00 10.00 6.00    

6 10 1.41 0.00 17.07 6.00    

4 11 1.00 1.00 15.00 7.00    

10 12 0.00 0.00 10.00 6.00    

5 13 -1.41 0.00 2.93 6.00    

Keterangan:  
X1 = Bahan Pengisi (%)  
X2 = Bahan Pewarna (%) 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu penelitian 

pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan bertujuan untuk 

menentukan dan mengetahui batasan variabel bebas dalam proses pembuatan 

daging restrukturisasi yaitu titik maksimum dan minimum konsentrasi gel porang 

dan karagenan yang tepat. Penetapan titik maksimum didasarkan pada SNI 01-

3820-1995 dimana penggunaan bahan pengisi sebesar maksimum 50% dari 

berat daging, namun harus meminimalisir biaya formulasi. Oleh karena itu, 

digunakan titik maksimum sebesar 15% dari berat daging. Sedangkan penetapan 

titik minimum sebesar 5% didasarkan penelitian pendahuluan pada tekstur 

produk yang dihasilkan harus kompak. Selain itu, menentukan titik maksimum 

dan minimum konsentrasi pewarna alami angkak didasarkan pada penelitian 

pendahuluan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Ananda (2015) bahwa 

penambahan pewarna angkak pada sosis dengan konsentrasi 3,84% untuk 100 

gram adonan. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan titik minimum 

sebesar 5% dan 7% untuk titik maksimum. 

Penelitian utama adalah optimasi menggunakan metode respon 

permukaan (Response Surface Methodology) dengan program Design Expert 

7.1.6 (Trial Version). Pemilihan proses optimasi menggunakan RSM dikarenakan 

mampu mendapatkan titik optimum formula pembuatan daging restrukturisasi 

sesuai dengan kriteria yang diinginkan tanpa harus melakukan running penelitian 

yang lebih banyak. Tahap validasi hasil optimum dilakukan untuk membuktikan 

apakah solusi titik optimum variabel bebas yang diberikan program Design 

Expert benar-benar dapat memberikan respon yang sesuai dengan respon 

optimum yang telah ditentukan oleh program akan menghasilkan respon yang 

optimum. Analisis lanjutan dilakukan pada produk daging restrukturisasi yang 

optimum setelah dilakukan validasi. 

 
 

3.4.1 Penelitian Pendahuluan 
 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk menentukan perbandingan tepung 

porang dan karagenan yang akan digunakan dalam pembuatan gel. 

Perbandingan kombinasi tepung porang dan karagenan yang digunakan adalah 

1:3, 2:2, dan 3:1 dalam bentuk gel dengan konsentrasi 1%. Dimana proporsi 1:3 

menghasilkan kekuatan gel paling tinggi. Hal ini sesuai dengan penelitian 
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Kriatsanakriangkrai dan Pongsawatmanit (2005) bahwa kekuatan gel semakin 

menurun seiring dengan meningkatnya proporsi porang (glukomanan).Tahap 

kedua lama pengukusan yang digunakan adalah 10, 20, dan 30 menit untuk 

mencapai suhu titik tengah (center temperature) pada produk. Dimana waktu 

pengukusan selama 30 menit sudah cukup untuk mencapai titik tengah produk. 

 
 

3.4.2 Penelitian Utama 
 

Pembuatan daging restrukturisasi dengan penambahan gel porang dan 

karagenan serta pewarna angkak terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

 
1. Pencucian Tepung Porang 
 

Tepung porang dilakukan pencucian terlebih dahulu sebelum digunakan 

dalam produk untuk mengurangi pengotor-pengotor yang terdapat pada tepung. 

Berikut ini prosedur pencucian tepung porang: 

a. Menimbang tepung porang sebanyak 25 gram, kemudian dimasukkan ke 

dalam gelas beker 250 mL. 

b. Menambahkan 233,78 mL etanol 40% ke dalam tepung porang yang telah 

ditimbang, kemudian melakukan pengadukan dengan homogenizer 200 rpm 

selama 4 jam 16 menit. 

c. Menyaring larutan tepung porang dengan kain saring kemudian memisahkan 

endapan dan filtrat. 

d. Membilas endapan dengan etanol 60% sebanyak 233,78 mL, kemudian 

melakukan pengadukan dengan homogenizer 200 rpm selama 4 jam 16 

menit. 

e. Menyaring larutan tepung porang dengan kain saring, kemudian memisahkan 

endapan dan filtrat. 

f. Membilas endapan dengan etanol 80% sebanyak 233,78 mL, kemudian 

melakukan pengadukan dengan homogenizer 200 rpm selama 4 jam 16 

menit. 

g. Menyaring larutan tepung porang dengan kain saring, kemudian memisahkan 

endapan dan filtrat. 

h. Pengeringan endapan dengan oven litrik suhu 40°C selamaa 12 jam dan 

menghasilkan tepung porang kasar. 

 

 



26 
 

2. Pembuatan Ekstrak Angkak (Hidayati, 2014) 

a. Dibuat ekstrak angkak dengan perbandingan (b/v) 1:8 (20 g bubuk angkak 

dan 160 ml air). 

b. Dilakukan penyaringan dengan kain saring sehingga diperoleh ekstrak angkak  

 

3. Preparasi Gel 

Preparasi gel dibuat dengan mencampurkan gel porang dan karagenan  

yaitu sebagai berikut. 

a. Tepung porang sebanyak 1 gram , Kemudian dimasukkan ke dalam gelas 

ukur 100 mL. 

b. Menambahkan air suhu 80°C sampai 100 mL, lalu digojok. 

c. Memindahkan larutan ke dalam erlenmeyer 250 mL dan melakukan 

pengadukan menggunakan shakerwaterbath selama 2 jam sampai terbentuk 

gel. 

d. Lakukan tahapan yang sama pada pembuatan gel karagenan dengan 

konsentrasi 3% (3 gram dalam 100 ml). 

e. Campur gel porang dan karagenan dalam satu wadah. 

 

4. Pembuatan Daging Restrukturisasi 

Formula daging restrukturisasi dapat dilihat pada Lampiran 1, sedangkan 

proses pembuatan daging restrukturisasi dapat dilihat pada Gambar 3.4, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Daging kualitas rendah (tetelan) dihilangkan lemak dan jaringan pengikatnya. 

b. Daging dipotong kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam alat chopper. 

c. Ditambahkan garam 0,5% dan flake ice 5% ke dalam daging, lalu giling daging 

selama 1 menit. 

d. Ditambahkan gel porang dan karagenan sesuai perlakuan, lalu campur hingga 

merata. 

e. Ditambahkan tepung mocaf sebanyak 6% yang telah dilarutkan dalam air 

sebanyak 23% (bentuk pasta). 

f. Ditambahkan bumbu (bawang putih dan merica) dan dicampur merata sampai 

terbentuk adonan. 

g. Adonan ditimbang untuk menentukan jumlah pewarna angkak yang 

ditambahkan 



27 
 

h. Ditambahkan pewarna alami angkak dengan konsentrasi sesuai perlakuan, 

lalu campur merata. 

i. Letakkan adonan pada cetakan stainless steel ukuran cm yang dilapisi plastik 

wrap, diusahakan memadat (tanpa gelembung udara di dalam cetakan). 

j. Dikukus selama 30 menit dengan api sedang sekitar suhu 80±5°C. 

k. Didinginkan pada suhu kamar, kemudian dimasukkan refrigerator sampai 

dingin. 

 

3.5 Pengamatan dan Analisis Data 

Pengamatan yang akan dilakukan dibagi menjadi 3 bagian yaitu, 

pengamatan bahan baku, pengamatan output hasil optimasi formula daging 

restrukturisasi dengan 13 variasi perlakuan pada Tabel 3.1, dan pengamatan 

output formula daging restrukturisasi hasil perlakuan pada titik optimum dan 

dibandingkan dengan produk komersial. Pengamatan bahan baku berupa daging 

tetelan yaitu analisis protein (AOAC, 1984), kadar air (AOAC, 1984), tepung 

porang yang digunakan yaitu analisis kadar oksalat metode volumetri (Iwuoha, 

1995) dan kadar air (AOAC, 1984), dan karagenan berupa kadar air (AOAC, 

1984). 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program Design Expert 7.1.6 

(Trial Version) seperti pada Tabel 3.1, dimana masing-masing nilai respon 

(hardness, WHC, dan derajat hue) dari 13 perlakuan tersebut dimasukkan ke 

dalam program Design Expert 7.1.6 (Trial Version), sehingga didapatkan output 

prediksi formula pada titik optimum. Kemudian dilanjutkan pada tahap validasi 

pada formula yang dianggap titik optimum bertujuan untuk mengetahui solusi 

keadaan formula daging restrukturisasi optimum yang disarankan oleh program. 

Solusi yang diberikan oleh program dilakukan penelitian secara aktual untuk 

mendapatkan hasil data respon yang akan dibandingkan dengan prediksi hasil 

data respon dari program. Verifikasi merupakan suatu tindakan membandingkan 

nilai respon hasil penelitian yang sebenarnya dengan nilai hasil perhitungan dari 

program dengan nilai validasi dibawah 5%. Hasil formula yang optimal dan telah 

divalidasi selanjutnya dikarakterisasi dengan analisa protein, karbohidrat, lemak, 

abu dan kadar air yang kemudian dibandingkan dengan salah satu produk 

daging restrukturisasi komersial yaitu berupa daging kornet dengan adanya 

penambahan STPP (Sodium Tripolyphosphate). Data hasil perbandingan antara 

produk hasil optimasi dengan  produk komersial dianalisis dengan uji T (T-test). 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 

3.6.1 Pencucian Tepung Porang 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Pencucian Tepung Porang (Widjanarko, 2011) 

Analisa: 
 Kadar Air 
 Kadar Oksalat 
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3.6.2 Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Angkak 

 

 

  

   
 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Pembuatan Ekstrak Angkak (Hidayati,  2014) 
 

3.6.3 Preparasi Gel Porang dan Karagenan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3  Diagram Alir Proses Preparasi Gel (Modifikasi Mustofa, 2014) 

 
 

 

Penyaringan 

Bubuk angkak 20 g 

Air 160 ml 

Ekstrak angkak 

Ampas 

Dicampur rata 

Ditimbang sebanyak 1 gram  

Dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 mL 

Ditambahkan air suhu 80°C sampai 100 mL 

Digojok 

Larutan dipindahkan ke dalam erlenmeyer 250 mL 

Di aduk menggunakan shakerwaterbath selama 2 jam 
sampai terbentuk gel 

Tepung Porang 

Gel Porang 

Ditimbang sebanyak 3 gram  

Dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 mL 

Ditambahkan air suhu 80°C sampai 100 mL 

Digojok 

Larutan dipindahkan ke dalam erlenmeyer 250 mL 

Di aduk menggunakan shakerwaterbath selama 2 jam 
sampai terbentuk gel 

Karagenan 

Gel Karagenan 

Preparasi Gel 
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3.6.4 Proses Pembuatan Daging Restrukturisasi 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : % berdasarkan berat daging 
    %* berdasarkan berat adonan 

Gambar 3.4  Diagram Alir Proses Pembuatan Daging Restrukturisasi 

Adonan dituang kedalam cetakan stainlees steel yang dilapisi plastik wrap 

Dikukus selama 30 menit pada suhu 80±5°C 

Dibersihkan dari lemak dan jaringan pengikat 

Tetelan Daging Sapi 
(125 gr) 

Dihaluskan menggunakan chopper selama 1 menit 

Ditambahkan gel porang dan karagenan (kisaran 2,93-17,07%) 

Dicampur sampai merata sampai 
membentuk adonan,  

Analisis :  
 Hardness 
 WHC (Water 

Holding Capacity) 
 Derajat hue 

Analisis :  
 Kadar Air 
 Protein 

Didinginkan di suhu kamar 

Tepung mocaf 6% 
dilarutkan di air 
sebanyak 23% 

Daging 

restukturisasi 

Dipotong kecil 

 Garam 1 %  
 Flake ice 5% 

Pewarna alami (kisaran 4,59-7,41%*) 

Dimasukkan refrigerator 

Validasi perlakuan 

optimum 

Analisis :  
 Hardness 
 WHC (Water 

Holding Capacity) 
 Derajat hue 

Verifikasi perlakuan optimum 

dibandingkan dengan produk 

komersial 

Analisis :  
 Kadar Protein 
 Kadar Air 
 Kadar Abu 
 Karbohidrat 

(by difference) 
 Lemak 

-bawang putih 0,5% 
-merica 0,5% 

Adonan Ditimbang 
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3.6.5 Diagram Alir Penelitian Menggunakan Metode Respond Surface 

Methodology (RSM) dengan Aplikasi Design Expert 7.1.6  

 

 

 

Pembuatan rancangan (desain) percobaan 

 

Perlakuan percobaan aktual 

 

Input data  

 

Pengolahan dan analisis data 

 

Pemberian solusi optimasi  

 

Verifikasi dengan ekperimentasi 

 

Data hasil verifikasi 

 

 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir Pengolahan Data Menggunakan Metode Response Surface 
Methodology (RSM) 

 

Aplikasi Design Expert 7.1.6  

Interpretasi Data 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisa Bahan Baku 
 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging tetelan sapi, 

tepung porang dan karagenan. Daging tetelan daging sapi didapatkan dari pasar 

Merjosari, dimana daging yang digunakan merupakan daging tetelan atau karkas 

dari bagian leher, kaki, dan rusuk. Sedangkan tepung porang didapat dari hasil 

penelitian sebelumnya dengan pengayakan 36 mesh selama 90 menit dan 1 kali 

fraksinasi tampungan (ulangan kedua). Sementara itu, tepung karagenan yang 

diperoleh dari PT Kappa Carrageenan Nusantara, Pasuruan yang memiliki Gel 

Strenght 800 gram/cm2. Analisa bahan baku ini bertujuan untuk melihat karakteristik 

kimia bahan baku awal sehingga dapat dilihat dan dibandingkan perubahan yang 

terjadi setelah menjadi produk daging restrukturisasi. Hasil analisa komposisi kimia 

tepung porang dan karagenan dapat dilihat pada Tabel 4.1 

 

Tabel 4.1 Komposisi Kimia Daging Tetelan Sapi, Tepung Porang, dan Karagenan  
 

Parameter 
Daging Tetelan Tepung Porang Karagenan 
Hasil 

Analisa (%) 
Literatur 

(%) 
Hasil 

Analisa 
(%) 

Literatur 
(%) 

Hasil 
Analisa 

(%)  

Literatur 
(%) 

Kadar Air 77,67 66,0
a
 8,89 13,43

b
 9,92 <12

c
 

Kadar Kalsium 
Oksalat 

- - 0,54 2,11
b
 

- - 

Protein  18,77 18,8
a
 - - - - 

Sumber:  a) Syakur (2012)  (b) Kurniawati (2010) (c) Suryani (2015) 
 

Berdasarkan hasil analisa kadar air daging tetelan yaitu sebesar 77,67%. 

Hasil analisa ini lebih besar dibandingkan dengan literatur. Syakur (2012) 

melaporkan bahwa kadar air daging sapi sebesar 66%. Hal ini dikarenakan 

komposisi daging sapi sangat beragam, karena perbedaan jenis kelamin, keturunan, 

umur, pengaturan gizi/pakan, dan tempat daging tersebut dalam tubuh ternak 

(Buckle et al., 1992). Sedangkan kadar protein daging tetelan hasil analisa yaitu 

sebesar 18,77%. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan bahwa kadar 

protein daging sapi sebesar 18,8%. Didukung oleh anjuran WHO dalam pemenuhan 

kebutuhan protein hewani pria dewasa sebanyak 56 gram per hari, sedangkan 

untuk wanita sebesar 44 gram per hari, dengan rerata kebutuhan protein per hari 
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sebesar 50 gram. Selain itu, protein merupakan unsur penting dalam tubuh hewan 

dan diperlukan terus menerus untuk memperbaiki sel dalam proses sintesis. Protein 

berfungsi sebagai zat pembangun atau pertumbuhan, zat pengatur dan 

mempertahankan daya tahan tubuh (Abubakar dkk., 2011). 

Berdasarkan hasil analisa komposisi kimia tepung porang didapatkan kadar 

air sebesar 8,89% yang menunjukkan bahwa kadar air tepung porang lebih rendah 

dibandingkan hasil analisa Kurniawati (2010). Menurut Susanto (1994), perbedaan 

bahan baku tepung porang, tempat tumbuh, iklim serta perbedaan pada proses 

pengolahan bahan baku menjadi tepung porang juga dapat menjadi faktor terjadinya 

perbedaan. Kondisi proses penepungan yang berbeda diyakini juga memberikan 

kontribusi pada kadar air yang dihasilkan. Sedangkan hasil analisa kadar air 

karagenan didapatkan sebesar 9,92% yang menunjukkan bahwa karagenan 

berbentuk tepung yang masih memenuhi kisaran standar mutu karagenan yang 

ditetapkan oleh FAO yaitu maksimum 12%. Kandungan air dalam bahan makanan 

mempunyai daya tahan bahan makanan terhadap serangan mikroba dalam jumlah 

air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhannya 

(Winarno, 1997). 

Sedangkan, berdasarkan hasil analisa kadar kalsium oksalat pada tepung 

porang didapatkan sebesar 0,54%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar oksalat 

dalam tepung porang jauh lebih rendah jika dibandingkan menurut Suwasito (2013) 

yaitu sebesar 3,08%. Namun jika dibandingkan dengan Syaefullah (1990), kadar 

kalsium oksalat sebesar 0,19% atau 190mg/100g bahan, hal ini menunjukkan 

bahwa hasil analisa kadar oksalat jauh lebih besar. Widjanarko (2008) menyatakan 

bahwa perbedaan kandungan kimia pada tepung porang diduga karena perbedaan 

metode dalam pembuatan tepung. Ukuran partikel yang semakin kecil menunjukkan 

semakin rendah kandungan oksalat. Sehingga, hal tersebut yang mungkin 

mengakibatkan perbedaan kadar oksalat pada tepung porang pada analisa bahan 

baku jika dibandingkan dengan literatur lainnya. 

 

4.2. Optimasi Formula Pembuatan Daging Restrukturisasi 

Optimasi formula pembuatan daging restrukturisasi dengan mengontrol 

penambahan konsentrasi gel porang dan karagenan sebagai bahan pengisi serta 

bahan pewarna angkak bertujuan untuk mendapatkan perlakuan yang paling 

optimum dalam menghasilkan produk dengan karakteristik fisik dan kimia yang baik. 
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Proses pembuatan daging restrukturisasi yaitu dengan menggunakan 

teknologi restrukturisasi (hot set) yang hampir sama dengan pembuatan sosis, 

namun tidak menggunakan selongsong dalam pembuatannya. Dalam proses 

pembuatannya diperlukan bahan pengisi dan pengikat yang berfungsi untuk 

memperbaiki tekstur dan meningkatkan daya ikat air (Duhsyantan, 2008). Bahan 

pengisi dan pengikat yang digunakan berupa tepung porang dan karagenan dengan 

sedikit penambahan pati mocaf (modified cassava flour). 

Optimasi merupakan suatu metode untuk mencapai hasil terbaik dari suatu 

rancangan percobaan tertentu. Metode ini merupakan metode statistik modern yang 

digunakan untuk mendesain suatu percobaan agar dapat mencapai tujuan 

eksperimental yang diinginkan dengan menggunakan biaya seminimal mungkin 

(Arteaga et al., 1996). Metode yang digunakan untuk optimasi proses pembuatan 

daging restrukturisasi pada penelitian ini adalah metode Response Surface 

Metodology (RSM) karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling efektif 

digunakan dalam optimasi dan monitoring proses pengolahan makanan (Granato et 

al., 2014). Sehingga proses optimasi dilakukan dengan rancangan Center 

Composite Design dengan metode Response Surface Metodology (RSM). Pada 

penelitian ini, faktor yang dikendalikan selama proses pembuatan daging 

restrukturisasi adalah konsentrasi penambahan gel porang dan karagenan sebagai 

bahan pengisi/pengikat serta konsentrasi angkak sebagai bahan pewarna. Menurut 

Anonimus (2007), menyatakan bahwa prinsip teknologi restrukturisasi daging 

adalah terbentuknya matriks interaktif pada permukaan protein daging agar bagian 

daging terikat bersama. Menurut Boles (2007), ikatan dalam produk daging 

restrukturisasi diperoleh  melalui pembentukan gel panas dan dingin (hot and cold-

set). Proses pengikatan pada restrukturisasi adalah garam dan fosfat, 

transglutaminase, bahan pengisi, gum (Yun-Chu, 2002), dan manipulasi mekanis 

(Ruiz et al., 1993). Sementara itu, kelemahan produk restrukturisasi adalah 

ketengikan yang diakibatkan oleh proses oksidasi, dan warna yang tidak seragam 

(Ruiz et al., 1993), terutama oleh jaringan ikat yang mengakibatkan perbedaan 

warna dan menyebabkan produk menjadi keras dan terlalu berserat (Yun-Chu, 

2002). Penggunaan angkak pada produk olahan daging dapat mengurangi atau 

menggantikan penggunaan nitrit yang bersifat karsinogenik (Soeparno, 2005). 

Sehingga kedua faktor ini diambil untuk mencapai kondisi yang optimum sesuai 

dengan respon yang diinginkan. 
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Penelitian pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya bertujuan untuk 

menentukan titik minimum dan maksimum konsentrasi gel porang dan karagenan 

serta pewarna yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian utama yakni 

optimasi formula pembuatan daging restrukturisasi. Titik minimum dan maksimum 

dari konsentrasi gel porang dan karagenan yang digunakan yaitu 5% dan 15%, 

sedangkan konsentrasi pewarna angkak yang digunakan adalah 5% dan 7%. 

Penetapan titik minimum dan maksimum ini didasarkan pada kekompakan tekstur 

dan warna yang dihasilkan. Sehingga penentuan center point ini didasarkan pada 

tekstur hasil produk yang kompak dan nilai hardness, dimana pada konsentrasi 

bahan pengisi/pengikat dan angkak pada titik minimum akan mengalami penurunan 

hardness hingga titik tertentu dan akan mengalami kenaikan nilai hardness yang 

dihasilkan apabila konsentrasi bahan pengisi/pengikat dan angkak jauh melebihi 

batas maksimumnya. 

Data hasil analisis respon bahan pengisi dan pewarna yang digunakan dalam 

menentukan formula daging restrukturisasi dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Respon Bahan Pengisi dan Pewarna pada Proses Restrukturisasi 
Daging 

Std Run 

Variabel 
Code 

Variabel 
Actual Hardness 

(gram) 
WHC  
(%) 

Warna  
(
o
hue) 

X1 X2 X1 X2 

12 1 0.00 0.00 10.00 6.00 41.4 72.91 69.6 

11 2 0.00 0.00 10.00 6.00 51.2 72.39 69.33 

2 3 1.00 -1.00 15.00 5.00 21.4 71.19 70.31 

7 4 0.00 -1.41 10.00 4.59 25.4 71 70.96 

13 5 0.00 0.00 10.00 6.00 53.1 73.72 69.88 

8 6 0.00 1.41 10.00 7.41 29.8 71.88 70.4 

1 7 -1.00 -1.00 5.00 5.00 26.7 70.63 71.65 

3 8 -1.00 1.00 5.00 7.00 31 70.89 70.16 

9 9 0.00 0.00 10.00 6.00 41.9 72.14 69.22 

6 10 1.41 0.00 17.07 6.00 24.6 71.42 70.76 

4 11 1.00 1.00 15.00 7.00 29.4 71.1 71.29 

10 12 0.00 0.00 10.00 6.00 40.8 72.44 69.37 

5 13 -1.41 0.00 2.93 6.00 42 70.67 70.47 

Keterangan : X1 = Bahan Pengisi (%) 
          X2= Bahan Pewarna (%) 
 

Data ini digunakan dalam analisis statistik untuk mengoptimasi konsentrasi 

bahan pengisi dan pewarna yang dibutuhkan pada proses restrukturisasi daging. 

Tahapan proses input data pada program Design Expert DX 7.1.6 masing-masing 



36 

 

respon untuk setiap konsentrasi bahan pengisi dan pewarna dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Prediksi model persamaan untuk setiap respon yang akan dianalisis 

secara statistik dengan bantuan program Design Expert DX 7.1.6. 

 

4.3 Analisa Permukaan Respon 

4.3.1 Analisa Hardness 

4.3.1.1 Evaluasi Model Respon   

Berdasarkan data yang diidapatkan perlakuan aktual terhadap respon 

hardness, data yang didapatkan berkisar antara 21,4 gram hingga 53,1 gram 

sehingga respon rasio dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 2,48131 

(Lampiran 2). Respon hardness tidak diperlukan adanya transformasi karena jika 

rasio kurang dari 10, maka transformasi tidak akan memberikan dampak yang 

signifikan. 

 
a. Pemilihan Model Berdasarkan Jumlah Kuadrat dari Urutan Model 

(Sequential Model Sum Square) 

 
Data hasil pemilihan model berdasarkan analisa jumlah kuadrat untuk respon 

hardness disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut. 

 

Tabel 4.3 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Hardness 

Source 
Sum of 

Squares 
Df Mean F Value 

p-value 
Prob >F 

Statement 

Mean vs Total 16185.05 1 16185.05 
   

Linear vs Mean 166.97 2 83.49 0.74 0.4997 
 

2FI vs Linear 3.42 1 3.42 0.028 0.8719 
 

Quadratic vs 2FI 910.51 2 455.26 15.33 0.0028 Suggested 

Cubic vs Quadratic 43.81 2 21.91 0.67 0.5534 Aliased 

Residual 164.06 5 32.81 
   

Total 17473,83 13 1344.14 
   

 

Penentuan model didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.3 

menunjukkan hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Square) diantara model linier, kuadratik dan kubik 

menunjukkan bahwa model kuadratik yang disarankan (Suggested) oleh program 
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Design Expert DX 7.1.6. Hal tersebut disebabkan pada model Quadratic vs 2FI, nilai 

P (p-value) yang dihasilkan sebesar 0,0028 (0,28%) lebih kecil dari 0,05 (5%). Nilai 

tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan model lain, sehingga disarankan 

pada penggunaan model kuadratik. Hal ini memperkuat kriteria pemilihan model 

kuadratik sebagai model yang tepat terhadap respon hardness. Data yang 

dihasilkan model linier (Linier vs Mean) dan kubik (Qubic vs Quadratic) pada Tabel 

4.3 mempunyai nilai P berturut-turut sebesar 0,4997 (49,97%) dan 0.5534 (55,34%) 

yang menunjukkan bahwa peluang kesalahan model peluang lebih dari 5% yang 

berarti model tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap respon 

hardness. 

 
 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Model Summary 

of Statistic) 

 
Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik untuk respon 

hardness dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4 Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik untuk Respon Hardness 

Source 
Std. 
Dev 

R-
Squared 

Adjusted 
R-Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Statement 

       
Linear 10.59 0.1296 -0.0445 -0.3741 1770.92  

2FI 11.15 0.1322 -0.1570 -1.1240 2737.40  

Quadratic 5.45 0.8387 0.7235 0.4642 690.57 Suggested 

Cubic 5.73 0.8727 0.6945 -0.2701 1636.91 Aliased 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa model terbaik yang disarankan oleh Design 

Expert 7.1.6 adalah model Quadratic (Suggested). Pada kolom Std deviasi 

menunjukkan nilai model kuadratik lebih kecil jika dibandingkan dengan model yang 

lain yaitu sebesar 5,45; untuk model Linier 10,59 dan Cubic 5,73. Nilai standar 

deviasi menunjukkan tingkat keragaman data, apabila nilai standar deviasi rendah 

maka keragaman data yang dihasilkan juga rendah. Sehingga model kuadratik 

memiliki tingkat keragaman data yang rendah. Sedangkan pada kolom Predicted R-

Squared, model kuadratik memiliki nilai tertinggi sebesar 0,4642, jika dibandingkan 

dengan model Linier -0,3741 dan Cubic -0,2701. Kolom PRESS menunjukkan 
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model kuadratik mempunyai nilai paling kecil yaitu 690,57 dibandingkan dengan 

model Linier 1770,92 dan model Cubic 1636,91. PRESS (Prediction Residue Error 

Sum of Square) menunjukkan prediksi kesalahan jumlah kuadrat, apabila nilai 

PRESS rendah maka prediksi kesalahan akan semakin rendah. Hal ini menjelaskan 

bahwa model kuadratik akan memberikan hubungan yang lebih kuat antara variabel 

bebas dengan variabel terikat dan memberikan tingkat kesalahan data yang 

semakin kecil. Pola kuadratik merupakan pola yang nilai variabel terikatnya akan 

terus naik hingga titik optimum dan turun setelah mencapai titik optimumnya secara 

parabola. Berdasarkan perhitungan data tersebut model kuadratik disarankan 

program Design Expert 7.1.6. Berdasarkan penelitian Murphy et al. (2004), tidak 

menampilkan beberapa parameter kualitas dari model RSM. Sehingga belum ada 

informasi tentang ketepatan penggunaan model terhadap respon hardness. 

 
 
4.3.1.2. Analisa Ragam dari Permukaan Respon  
 

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon hardness ditinjau berdasarkan nilai p-

value dan ketidaksesuaian (lack of fit). Tabel 4.5 menunjukkan bahwa hasil analisa 

ragam (ANOVA) variabel bahan pengisi dan pewarna pada model kuadratik 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon hardness. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh nilai P kurang dari 5% (p<0,05) yaitu sebesar 0,0107 (1,07%). 

Kolom lack of fit (ketidaksesuaian model) memiliki nilai sebesar 0,6385 (63,85%) 

lebih besar dari nilai P 5% (p>0,05), hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian 

model tidak memberikan pengaruh yang signifikan. 

Menurut Gasperz (1995), kriteria utama ketepatan model adalah berdasarkan 

pengujian ketidaktepatan model (lack of fit test). Hal ini karena suatu model 

dianggap tepat jika diuji ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (insignificant) 

secara statistik dan dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan 

dari suatu analisis yang dikaji jika ketidaktepatan dari model bersifat nyata 

(significant) secara statistik. Hal ini menunjukkan model kuadratik sangat sesuai 

dengan respon hardness. Hasil analisa ragam pada respon hardness dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Hardness Model  kuadratik 

Source 
Sum of 
Squares 

 
Df 

Mean 
Square 

F 
Value 

p-value 
Prob > 

F 

Statement 
 

Model 1080.91 5 216.18 7.28 0.0107 Significant 

A-Bahan Pengisi 124.09 1 124.09 4.18 0.0802 Not significant 

B-Bahan Pewarna 42.89 1 42.89 1.44 0.2685 Not significant 

AB 3.42 1 3.42 0.12 0.7442 Not significant 

A
2
 342.94 1 342.94 11.55 0.0115 Significant 

B
2
 677.85 1 677.85 22.83 0.0020 Significant 

Residual 207.87 7 29.70 
   

Lack of Fit 65.92 3 21.97 0,62 0.6385 Not significant 

Pure Error 141.95 4 35.49 
   

Cor Total 1288.78 12 
    

Keterangan: A = Variabel X1 (Bahan Pengisi (%)) 
 B = Variabel X2 (Bahan Pewarna(%)) 
 AB, A

2
, B

2
 = interaksi antar perlakuan 

 

Variabel bahan pengisi (linier), bahan pewarna (linier), dan interaksi antar 

keduanya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon hardness. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh nilai P (p-value) lebih dari 5% (p>0,05) yaitu bahan pengisi 

(linier) sebesar 8,02%, bahan pewarna (linier) sebesar 26,85%, dan interaksi 

keduanya sebesar 74,42%. Hal ini diduga karena tekstur produk tidak merata atau 

tidak homogen ke seluruh bagian produk, sehingga berpengaruh pada saat 

pengukuran nilai respon hardness dengan menggunakan alat CT3-Texture Analyzer 

tidak menentu. Saat jarum mengenai bagian produk dengan tekstur yang keras, 

maka akan menghasilkan nilai hardness yang tinggi dan sebaliknya. Ada beberapa 

faktor yang memengaruhi hardness, diantaranya jaringan pengikat, karakteristik 

serat daging, dan bahan pengisi (Lee et al., 2008), ukuran partikel daging dan 

homogenitas produk (Petracci dan Baeza, 2011). Sementara itu, faktor bahan 

pewarna tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon hardness dikarenakan 

penambahan angkak hanya sebagai bahan pewarna dalam produk, sehingga tidak 

memengaruhi kekerasan (hardness) produk.  

Sedangkan variabel bahan pengisi dan bahan pewarna pada model kuadratik 

memberikan pengaruh nyata terhadap respon hardness. Hal ini ditunjukkan pada 

nilai P model kurang dari 5% (p<0,05) yaitu sebesar 1,07% (0.0107), bahan pengisi 

(kuadrat) sebesar 1,15% (0.0115), dan bahan pewarna (kuadrat) sebesar 0,2% 

(0.0020). Hal ini hanya berpengaruh terhadap ketepatan pemilihan model kuadratik 

yang disarankan oleh program Design Expert 7.1.6. Berdasarkan hasil Analisa 
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Ragam (ANOVA) pada respon hardness model kuadratik akan menghasilkan 

persamaan model yang diberikan oleh program Design Expert 7.1.6. Berikut ini 

merupakan persamaan aktual dari  model yang terpilih terhadap respon hardness 

yang dihasilkan : 

 
 

 

Keterangan :  X1  = Bahan Pengisi (%), X2 = Bahan Pewarna (%), Y1 = Respon hardness 
 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon hardness 

yang akan didapatkan jika bahan pengisi dan pewarna pada proses restrukturisasi 

yang diperlukan berbeda atau sebaliknya. 

 
 
4.3.1.3 Pengaruh Bahan Pengisi dan Pewarna Proses Restrukturisasi terhadap 

Respon  Hardness 

 
Berdasarkan pemilihan model untuk respon hardness yang telah dilakukan 

dapat diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 7.1.6 

yaitu model kuadratik. Sehingga perlu diketahui apakah model kuadratik dapat 

memberikan pengaruh signifikan atau tidak terhadap respon hardness. Berikut ini 

merupakan Gambar 4.1 mengenai Kurva Normal Plot of Residuals dari model yang 

telah disarankan terhadap respon hardness. 

 

 
Gambar 4.1 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Hardness 

 
 

Y1 = -332,68508 + 3,71932X1 + 118,92032X2 + 0,18500X1X2 – 0,28085X1
2 – 

9,87125X2
2 
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Berdasarkan Gambar 4.1 diatas menunjukkan bahwa tidak semua titik 

residual berada tepat di sepanjang garis tengah, akan tetapi titik residual ini masih 

tersebar di sepanjang garis tengah antara presentase peluang kenormalan dengan 

residual. Titik-titik data yang semakin mendekati garis kenormalan menunjukkan 

data menyebar normal, yang berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang 

diprediksikan oleh program (Kumari et al., 2008). Oleh karena itu, model tersebut 

dianggap telah terdistribusi secara normal.  

Pada penelitian ini, bahan pengisi dan pewarna merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik dan kimia restrukturisasi daging salah 

satunya yakni hardness yang dihasilkan. Berikut ini merupakan hubungan antara 

bahan pengisi dan pewarna yang ditunjukkan pada Gambar 4.2  

     

 

 

Gambar 4.2 (a) Kontur Plot (b) Kurva Permukaan Respon Variabel Bahan Pengisi dan 
Pewarna terhadap Respon Hardness 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.2 (a) menunjukkan bahwa sumbu (X) menunjukkan 

variabel bahan pengisi dan sumbu (Y) menunjukkan variabel bahan pewarna 

terhadap respon hardness. Garis-garis yang melingkar menunjukkan respon 

tersebut. Garis yang paling luar pada gambar menunjukkan nilai respon hardness 

terkecil sedangkan semakin kedalam menunjukkan respon hardness semakin 

besar. Sehingga dapat diketahui, respon optimum berdasarkan gambar diatas 

terletak pada tengah kontur plot yang ditandai oleh lingkaran berwarna merah 

(“node”). 

Gambar  4.2 (b) merupakan kurva permukaan respon variabel bahan pengisi 

dan pewarna terhadap respon hardness yang menghasilkan model kurva cembung. 

Hal ini menandakan respon hardness yang diinginkan tidak terlalu keras maupun 

(a)                                                      (b) 
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lunak (in range). Tekstur merupakan aspek yang paling penting untuk menentukan 

kualitas fisik produk restrukturisasi daging. Setyowati (2002) menyatakan bahwa 

kadar air dalam produk dapat memengaruhi kekerasan produk. Semakin banyak air 

yang terkandung dalam produk, maka kekerasannya atau nilai hardness semakin 

menurun. Sedangkan, untuk faktor bahan pewarna tidak memengaruhi respon 

hardness yang dihasilkan.  Didukung oleh Tisnadjaja (2006), bahwa penggunaan 

angkak pada produk daging, selain berfungsi sebagai warna juga berfungsi sebagai 

pembangkit rasa (flavouring enhancer). Berdasarkan percobaan yang dilakukan 

oleh German Meat Research Institute dengan sejumlah panelis rasa (taster panel) 

mengungkapkan bahwa daging yang mengandung angkak terasa lebih enak 

dibandingkan yang diolah tanpa penambahan angkak. Kemampuan angkak dalam 

meningkatkan cita rasa makanan terkait dengan kandungan oligo-peptida yang 

terbentuk selama proses fermentasi. 

 

4.3.2 Analisa WHC (Water Holding Capacity) 

4.3.2.1 Evaluasi Model Respon   

Berdasarkan data yang didapatkan perlakuan aktual terhadap respon WHC, 

data yang didapatkan berkisar antara 70,63% hingga 73,72% sehingga respon rasio 

dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,04375 (Lampiran 2). Respon WHC 

tidak diperlukan adanya transformasi karena jika rasio kurang dari 10, maka 

transformasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. 

 
a. Pemilihan Model Berdasarkan Jumlah Kuadrat dari Urutan Model 

(Sequential Model Sum Square) 

 
Data hasil pemilihan model berdasarkan analisa jumlah kuadrat untuk respon 

WHC disajikan pada Tabel 4.6 sebagai berikut. 

Penentuan model didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.6 

menunjukkan hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum of Square) diantara model linier, kuadratik dan kubik 

menunjukkan bahwa model kuadratik yang disarankan (Suggested) oleh program 

Design Expert DX 7.1.6. Hal tersebut disebabkan pada model Quadratic vs 2FI, nilai 

P (p-value) yang dihasilkan sebesar 0,0028 (0,28%) lebih kecil dari 0,05 (5%). Nilai 

tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan model lain, sehingga disarankan 
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pada penggunaan model kuadratik. Hal ini memperkuat kriteria pemilihan model 

kuadratik sebagai model yang tepat terhadap respon WHC. 

 

Tabel 4.6 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon WHC 

Source 
Sum of 

Squares 
Df Mean F Value 

p-value 
Prob >F 

Statement 

Mean vs Total 66871.73 1 66871.73 
   

Linear vs Mean 0.67 2 0.33 0.33 0.7272 
 

2FI vs Linear 0.031 1 0.031 0.027 0.8727 
 

Quadratic vs 2FI 8.26 2 4.13 15.35 0.0028 Suggested 

Cubic vs Quadratic 0.15 2 0.077 0.22 0.8069 Aliased 

Residual 1.73 5 0.35 
   

Total 66882.57 13 5144.81 
   

 

Data yang dihasilkan model linier (Linier vs Mean) dan kubik (Qubic vs 

Quadratic) pada Tabel 4.6 mempunyai nilai P berturut-turut sebesar 0,7272 

(72,72%) dan 0.8069 (80,69%) yang menunjukkan bahwa peluang kesalahan model 

lebih besar dari 5% yang berarti tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata 

terhadap respon WHC. 

 
b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

 
Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik untuk respon 

WHC dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik untuk Respon WHC 

Source 
Std. 
Dev 

R-
Squared 

Adjusted 
R-Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Statement 

       
Linear 1.01 0.0617 -0.1259 -0.4469 15.68  

2FI 1.06 0.0646 -0.2473 -1.2024 23.87  

Quadratic 0.52 0.8263 0.7022 0.5632 4.73 Suggested 

Cubic 0.59 0.8406 0.6174 -0.2181 13.20 Aliased 
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Tabel 4.7 menunjukkan bahwa model terbaik yang disarankan oleh Design 

Expert 7.1.6 adalah model Quadratic (Suggested). Kolom Std deviasi menunjukkan 

nilai model kuadratik lebih kecil jika dibandingkan dengan model yang lain yaitu 

sebesar 0,52, dibandingkan model Linier 1,01 dan Cubic 0,59. Nilai standar deviasi 

menunjukkan tingkat keragaman data, apabila nilai standar deviasi rendah maka 

keragaman data yang dihasilkan juga rendah. Sehingga model kuadratik memiliki 

tingkat keragaman yang rendah dibanding model lainnya. Pada kolom Predicted R-

Squared, model kuadratik memiliki nilai tertinggi yaitu sebesar 0,5632, jika 

dibandingkan dengan model Linier -0,4469 dan Cubic -0,2181. Kolom PRESS 

menunjukkan model kuadratik mempunyai nilai paling kecil yaitu 4,73 dibandingkan 

dengan model Linier 15,68 dan model Cubic 13,20. PRESS (Prediction Residue 

Error Sum of Square) menunjukkan prediksi kesalahan jumlah kuadrat, apabila nilai 

PRESS rendah maka prediksi kesalahan akan semakin rendah. Hal ini menjelaskan 

bahwa model kuadratik akan memberikan hubungan yang lebih kuat antara variabel 

bebas dengan variabel terikat dan memberikan tingkat kesalahan data yang 

semakin kecil. Berdasarkan perhitungan data tersebut model kuadratik disarankan 

program Design Expert 7.1.6.  Berdasarkan penelitian Murphy et al. (2004), data 

yang telah dicoba dengan menggunakan persamaan polinomial urutan kedua dan 

hasilnya menunjukkan bahwa secara matematis model sangat signifikan (p<0,05) 

terhadap respon WHC. Namun belum ada informasi tentang ketepatan model dalam 

penelitian tersebut. 

4.3.3.2. Analisa Ragam dari Permukaan Respon  
 

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon WHC ditinjau berdasarkan nilai p-value 

dan ketidaksesuaian (lack of fit). Tabel 4.8 menunjukkan bahwa hasil analisa ragam 

(ANOVA) variabel bahan pengisi dan pewarna pada model kuadratik memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap respon WHC. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 

P kurang dari 5% (p<0,05) yaitu sebesar 0,0136 (1,36%). Kolom lack of fit 

(ketidaksesuaian model) memiliki nilai sebesar 0,8406 (84,06%) lebih besar dari 

nilai P sebesar 5% (p>0,05), hal tersebut menunjukkan ketidaksesuaian model tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan.  
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Tabel 4.8 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon WHC Model  Kuadratik 

Source 
Sum of 
Squares 

 
Df 

Mean 
Square 

F 
Value 

p-value 
Prob > 

F 

Statement 
 

Model 8.96 5 1.79 6.66 0.0136 Significant 

A-Bahan Pengisi 0.42 1 0.42 1.56 0.2522 Not significant 

B-Bahan Pewarna 0.25 1 0.25 0.93 0.3670 Not significant 

AB 0.031 1 0.031 0.11 0.7457 Not significant 

A
2
 5.76 1 5.76 21.42 0.0024 Significant 

B
2
 3.53 1 3.53 13.13 0.0085 Significant 

Residual 1.88 7 0.27 
   

Lack of Fit 0.32 3 0.11 0.28 0.8406 Not significant 

Pure Error 1.56 4 0.39 
   

Cor Total 10.84 12 
    

 

Menurut Gasperz (1995), kriteria utama ketepatan model adalah berdasarkan 

pengujian ketidaktepatan model (lack of fit test). Hal ini karena suatu model 

dianggap tepat jika diuji ketidaktepatan model bersifat tidak nyata (insignificant) 

secara statistik dan dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu permasalahan 

dari suatu analisis yang dikaji jika ketidaktepatan dari model bersifat nyata 

(significant) secara statistik. Sehingga model kuadratik telah sesuai dengan respon 

WHC. Hasil analisa ragam pada respon WHC dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

Variabel bahan pengisi (linier), bahan pewarna (linier), dan interaksi antar 

keduanya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap respon WHC. Hal tersebut 

ditunjukkan oleh nilai P (p-value) lebih dari 5% (p>0,05) yaitu bahan pengisi (linier) 

sebesar 25,22%, bahan pewarna (linier) sebesar 36,7%, dan interaksi keduanya 

sebesar 74,57%. Hal ini dikarenakan masing-masing variabel tidak ada interaksi 

terhadap respon, seperti bahan pewarna angkak tidak memberikan pengaruh nyata 

terhadap respon WHC sebab penambahan angkak hanya sebagai bahan pewarna 

dalam produk, sehingga tidak memengaruhi daya ikat air terhadap produk.  

Sedangkan variabel bahan pengisi dan bahan pewarna pada model kuadratik 

memberikan pengaruh nyata terhadap respon hardness. Hal ini ditunjukkan pada 

nilai P model kurang dari 5% (p<0,05) yaitu sebesar 1,36% (0.0136), bahan pengisi 

(kuadrat) sebesar 0,24% (0.0024), dan bahan pewarna (kuadrat) sebesar 0,85% 

(0.0085). Hal ini hanya berpengaruh terhadap ketepatan pemilihan model kuadratik 

yang disarankan oleh program Design Expert 7.1.6. Berdasarkan hasil Analisa 

Ragam (ANOVA) pada respon WHC model kuadratik akan menghasilkan 
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persamaan model yang diberikan oleh program Design Expert 7.1.6. Berikut ini 

merupakan persamaan aktual dari  model yang terpilih terhadap respon WHC yang 

dihasilkan : 

 

 

 

Keterangan :  X1  = Bahan Pengisi (%), X2 = Bahan Pewarna (%), Y2 = Respon WHC 

 

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon WHC 

yang akan didapatkan jika bahan pengisi dan pewarna pada proses restrukturisasi 

yang diperlukan berbeda atau sebaliknya. 

 

4.3.2.3 Pengaruh Bahan pengisi dan Pewarna Proses Restrukturisasi terhadap 

Respon WHC 

 
Berdasarkan pemilihan model untuk respon WHC yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 7.1.6 yaitu 

model kuadratik. Sehingga perlu diketahui apakah model kuadratik dapat 

memberikan pengaruh signifikan atau tidak terhadap respon WHC. Berikut ini 

merupakan Gambar 4.3 mengenai Kurva Normal Plot of Residuals dari model yang 

telah disarankan terhadap respon WHC. 

 
Gambar 4.3 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap WHC 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.3 diatas menunjukkan bahwa kenormalan model yang 

baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar titik residual berada di sepanjang garis 

tengah. Titik-titik data yang semakin mendekati garis kenormalan menunjukkan data 

Y2 = 40,86145 + 0,87877X1 + 8,90181X2 – 0,017500X1X2 – 0,036400X1
2 – 

0,71250X2
2 
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menyebar normal, yang berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang diprediksikan 

oleh program (Kumari et al., 2008). Hal ini sesuai dengan kriteria kurva Normal Plot 

of Residuals sehingga kenormalan model terpenuhi. 

Pada penelitian ini, bahan pengisi dan pewarna merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik dan kimia  produk restrukturisasi daging 

salah satunya yakni WHC (Water Holding Capacity). WHC berkaitan dengan 

kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan selama ada 

pengaruh dari luar (Leo dan Nollet, 2007). WHC dipengaruhi oleh banyak faktor 

salah satunya bahan pengisi yang ditambahkan. Semakin banyak bahan pengisi 

yang ditambahkan dapat meningkatkan WHC karena mempunyai kemampuan 

menahan air selama proses pengolahan dan pemanasan (Ockerman, 1983).  

Berikut ini merupakan hubungan antara bahan pengisi dan pewarna ektraksi yang 

ditunjukkan pada Gambar 4.4 

 

        (a)                                                                         (b) 
Gambar 4.4 (a) Kontur Plot (b) Kurva Permukaan Respon Variabel Bahan Pengisi dan 

Pewarna terhadap Respon WHC 
 
 

Berdasarkan Gambar 4.4 (a) menunjukkan bahwa sumbu (X) menunjukkan 

variabel bahan pengisi dan sumbu (Y) menunjukkan variabel bahan pewarna 

terhadap respon WHC. Garis-garis yang melingkar menunjukkan respon. Garis 

terluar yang ada pada gambar menunjukkan nilai respon WHC terkecil sedangkan 

semakin kedalam menunjukkan respon WHC terbesar. Sehingga dapat diketahui, 

respon optimum berdasarkan gambar diatas terletak pada tengah kontur plot yang 

ditandai oleh lingkaran berwarna merah (“node”). 

Gambar  4.4 (b) merupakan kurva permukaan respon variabel bahan pengisi 

dan pewarna terhadap respon WHC yang menghasilkan model kurva cembung. Hal 
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ini menandakan respon WHC yang diinginkan maksimum. Semakin besar nilai 

WHC, maka semakin tinggi presentase air yang terikat dalam produk (Natasasmita 

et al., 1987). Nilai WHC dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah protein yang 

terektraksi dan kelarutannya, penyerapan air, viskositas adonan (Smith, 2001), pH, 

pemanasan, konsentrasi garam, dan jenis garam (Pokorny et al., 2006), tipe dan 

lokasi anatomis otot (Saifudin, 2000).  

 

4.3.3 Analisa Warna 

4.3.3.1 Evaluasi Model Respon   

Berdasarkan data yang didapatkan perlakuan aktual terhadap respon warna, 

data yang didapatkan berkisar antara 69,22 hingga 71,65 sehingga respon rasio 

dari nilai maksimum ke nilai minimum adalah 1,03511 (Lampiran 2). Respon warna 

tidak diperlukan adanya transformasi karena jika rasio kurang dari 10, maka 

transformasi tidak akan memberikan dampak yang signifikan. 

 
a. Pemilihan Model Berdasarkan Jumlah Kuadrat dari Urutan Model 

(Sequential Model Sum Square) 

 
Data hasil pemilihan model berdasarkan analisa jumlah kuadrat untuk respon 

warna disajikan pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.9 Hasil Pemilihan Model Uraian Jumlah Kuadrat Respon Warna 

Source 
Sum of 

Squares 
Df Mean F Value 

p-value 
Prob >F 

Statement 

Mean vs Total 64176.89 1 64176.89 
   

Linear vs Mean 0.22 2 0.11 0.16 0.8568 
 

2FI vs Linear 1.53 1 1.53 2.55 0.1448 
 

Quadratic vs 2FI 4.97 2 2.48 41.52 0.0001 Suggested 

Cubic vs Quadratic 0.058 2 0.029 0.40 0.6888 Aliased 

Residual 0.36 5 0.072 
   

Total 64184.02 13 4937.23 
   

 

Penentuan model didasarkan pada nilai P kurang dari 5%. Tabel 4.9 

menunjukkan hasil pemilihan model berdasarkan jumlah kuadrat dari urutan model 

(Sequential Model Sum Of Square) diantara model linier, kuadratik dan kubik 
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menunjukkan bahwa model kuadratik yang disarankan (Suggested) oleh program 

Design Expert DX 7.1.6. Hal tersebut disebabkan pada model Quadratic vs 2FI, nilai 

P (p-value) yang dihasilkan sebesar 0,0001 (0,01%) lebih kecil dari 0,05 (5%). Nilai 

tersebut jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan model lain, sehingga disarankan 

pada penggunaan model kuadratik. Hal ini memperkuat kriteria pemilihan model 

kuadratik sebagai model yang tepat terhadap respon hardness. Data yang 

dihasilkan model linier (Linier vs Mean) dan kubik (Qubic vs Quadratic) pada Tabel 

4.9 mempunyai nilai P berturut-turut sebesar 0,8568 (85,68%) dan 0,6888 (68,88%) 

yang menunjukkan bahwa peluang kesalahan model peluang lebih dari 5% yang 

berarti tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap respon warna. 

 

b. Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Model Statistik (Summary of 

Statistic) 

Hasil pemilihan model berdasarkan ringkasan model statistik untuk respon 

warna dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10 Pemilihan Model Berdasarkan Ringkasan Statistik untuk Respon Warna 

Source 
Std. 
Dev 

R-
Squared 

Adjusted 
R-Squared 

Predicted 
R-Squared 

PRESS Statement 

       
Linear 0.83 0.0304 -0.1635 -0.6571 11.81  

2FI 0.77 0.2444 -0.0074 -0.8609 13.26  

Quadratic 0.24 0.9413 0.8993 0.7976 1.44 Suggested 

Cubic 0.27 0.9494 0.8786 0.1847 5.81 Aliased 

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa model terbaik yang disarankan oleh Design 

Expert 7.1.6 adalah model Quadratic (Suggested). Kolom Std deviasi menunjukkan 

nilai model kuadratik lebih kecil jika dibandingkan dengan model yang lain yaitu 

sebesar 0,24 sedangkan untuk model Linier 0,83 dan Cubic 0,27. Nilai standar 

deviasi menunjukkan tingkat keragaman data, apabila nilai standar deviasi rendah 

maka keragaman data yang dihasilkan juga rendah. Model kuadratik juga memiliki 

nilai Predicted R-Squared tertinggi sebesar 0,7976, jika dibandingkan dengan model 

Linier -0,6571 dan Cubic 0,1847. Kolom PRESS menunjukkan model kuadratik 

mempunyai nilai paling kecil yaitu 1,44 dibandingkan dengan model Linier 11,81 dan 

model Cubic 5,81. PRESS (Prediction Residue Error Sum of Square) menunjukkan 
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prediksi kesalahan jumlah kuadrat, apabila nilai PRESS rendah maka prediksi 

kesalahan akan semakin rendah. Hal ini menjelaskan bahwa model kuadratik akan 

memberikan hubungan yang lebih kuat antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dan memberikan tingkat kesalahan data yang semakin kecil. Berdasarkan 

perhitungan data tersebut model kuadratik disarankan program Design Expert 7.1.6.  

 
 

4.3.3.2. Analisa Ragam dari Permukaan Respon  
 

Hasil analisa ragam (ANOVA) respon warna ditinjau berdasarkan nilai p-value 

dan ketidaksesuaian (lack of fit). Tabel 4.11 menunjukkan bahwa hasil analisa 

ragam (ANOVA) variabel bahan pengisi dan pewarna restrukturisasi pada model 

kuadratik memberikan pengaruh yang signifikan terhadap respon warna. Hal 

tersebut ditunjukkan oleh nilai P kurang dari 5% (p<0,05) yaitu sebesar 0,0004 

(0,04%). Kolom lack of fit (ketidaksesuaian model) memiliki nilai sebesar 0,6065 

(60,65%) lebih besar dari nilai P 5% (p>0,05), hal tersebut menunjukkan 

ketidaksesuaian model tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini karena 

suatu model dianggap tepat jika diuji ketidaktepatan model bersifat tidak nyata 

(insignificant) secara statistik dan dianggap tidak tepat untuk menjelaskan suatu 

permasalahan dari suatu analisis yang dikaji jika ketidaktepatan dari model bersifat 

nyata (significant) secara statistik. Sehingga, model kuadratik telah sesuai dengan 

respon warna. Hasil analisa ragam pada respon warna dapat dilihat pada Tabel 

4.11 berikut. 

 

Tabel 4.11 Hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada Respon Warna Model  Kuadratik 

Source 
Sum of 

Squares 
 

Df 
Mean 

Square 
F 

Value 

p-value 
Prob > 

F 

Statement 
 

Model 6.71 5 1.34 22.44 0.0004 Significant 

A-Bahan Pengisi 5.006E-003 1 5.006E-003 0.084 0.7807 Not significant 

B-Bahan Pewarna 0.21 1 0.21 3.54 0.1018 Not significant 

AB 1.53 1 1.53 22.50 0.0015 Significant 

A
2
 2.66 1 2.66 44.53 0.0003 Significant 

B
2
 2.95 1 2.95 49.33 0.0002 Significant 

Residual 0.42 7 0.060 
   

Lack of Fit 0.14 3 0.047 0.68 0.6065 Not significant 

Pure Error 0.28 4 0.069 
   

Cor Total 7.13 12 
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Variabel bahan pengisi (linier) dan bahan pewarna (linier) tidak memberikan 

pengaruh nyata terhadap respon warna. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai P (p-

value) lebih dari 5% (p>0,05) yaitu bahan pengisi (linier) sebesar 78,07% dan bahan 

pewarna (linier) sebesar 10,18%. Sedangkan interaksi antar variabel, bahan pengisi 

dan bahan pewarna pada model kuadratik memberikan pengaruh nyata terhadap 

respon warna. Hal ini ditunjukkan pada nilai P model kurang dari 5% (p<0,05) yaitu 

sebesar 1,36% (0.0136), interaksi kedua variabel sebesar 0,15% (0,0015), bahan 

pengisi (kuadrat) sebesar 0,24% (0.0024), dan bahan pewarna (kuadrat) sebesar 

0,85% (0.0085). Hal ini hanya berpengaruh terhadap ketepatan pemilihan model 

kuadratik yang disarankan oleh program Design Expert 7.1.6. Berdasarkan 

penelitian Dianingtyas (2001), semakin tinggi konsentrasi angkak yang diberikan, 

semakin tinggi pula kemerahan yang dihasilkan. Stabilitas dari pigmen angkak 

dipengaruhi sinar matahari, pH, suhu, dan oksidator (Sudarsono, 1990). 

Berdasarkan hasil Analisa Ragam (ANOVA) pada respon warna model 

kuadratik akan menghasilkan persamaan model yang diberikan oleh program 

Design Expert 7.1.6. Berikut ini merupakan persamaan aktual dari  model yang 

terpilih terhadap respon warna yang dihasilkan : 

 

 
Keterangan :  X1  = Bahan Pengisi (%), X2 = Bahan Pewarna (%), Y3 = Respon warna 

      

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui nilai respon warna 

yang akan didapatkan jika bahan pengisi dan pewarna proses restrukturisasi yang 

diperlukan berbeda atau sebaliknya. 

 
 

4.3.2.3 Pengaruh Bahan Pengisi dan Pewarna terhadap Respon  Warna 

 
Berdasarkan pemilihan model untuk respon warna yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa model yang disarankan oleh program Design Expert 7.1.6 yaitu 

model kuadratik. Sehingga perlu diketahui apakah model kuadratik dapat 

memberikan pengaruh signifikan atau tidak terhadap respon warna. Berikut ini 

merupakan Gambar 4.5 mengenai Kurva Normal Plot of Residuals dari model yang 

telah disarankan terhadap respon warna. 

Y3 = 103,73644 – 1,23100X1 – 9,21274X2 + 0,12350X1X2 + 0,024750X1
2 + 

0,65125X2
2 
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Gambar 4.5 Kurva Normal Plot of Residuals terhadap Respon Warna 

 
 

Berdasarkan Gambar 4.5 diatas menunjukkan bahwa tidak semua titik 

residual berada tepat di sepanjang garis tengah, akan tetapi titik residual ini masih 

tersebar di sepanjang garis tengah antara presentase peluang kenormalan dengan 

residual. Titik-titik data yang semakin mendekati garis kenormalan menunjukkan 

data menyebar normal, yang berarti hasil aktual akan mendekati hasil yang 

diprediksikan oleh program (Kumari et al., 2008). Oleh karena itu, model tersebut 

dianggap telah terdistribusi secara normal. 

Pigmen angkak dipengaruhi oleh sinar matahari, sinar UV, pH, suhu dan 

oksidator. Pengaruh suhu akan mengakibatkan zat warna mengalami dekomposisi 

dan berubah strukturnya, sehingga dapat terjadi pemucatan. Pada pH 9,2 pigmen 

angkak paling stabil dibandingkan pH 7 dan pH 3. Pemanasan pada suhu 100oC 

selama 1 jam tidak mengakibatkan kerusakan yang nyata terhadap pigmen angkak. 

Pigmen angkak hanya mengalami kerusakan sebesar 1,2% pada suhu 100oC 

(Sudarsono 1990). Menurut penelitian Wulandari (2005), menyatakan bahwa 

pigmen angkak mengalami degradasi sebanyak 55% pada pemanasan suhu 100oC 

selama 8 jam dan sebaiknya pengolahan dengan menggunakan pigmen angkak 

tidak melebihi suhu 150oC. Oleh karena itu, pada penelitian ini penggunaan bahan 

pengisi dan pewarna angkak dalam pembuatan daging restrukturisasi perlu 

diperhatikan untuk menghasilkan warna produk yang optimal. Berikut ini merupakan 

hubungan antara bahan pengisi dan pewarna yang ditunjukkan pada Gambar 4.6 
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                     (a)                                                                        (b) 
Gambar 4.6 (a) Kontur Plot (b) Kurva Permukaan Respon Variabel Bahan Pengisi dan 

Pewarna terhadap Respon Warna 
 
 

Berdasarkan Gambar 4.6 (a) menunjukkan bahwa sumbu (X) menunjukkan 

variabel bahan pengisi dan sumbu (Y) menunjukkan variabel bahan pewarna 

terhadap respon warna. Garis-garis yang melingkar menunjukkan nilai respon. Garis 

terluar yang ada pada gambar menunjukkan nilai respon warna terkecil sedangkan 

semakin kedalam menunjukkan nilai respon warna terbesar. Sehingga dapat 

diketahui, respon optimum berdasarkan gambar diatas terletak pada tengah kontur 

plot yang ditandai oleh lingkaran berwarna merah (“node”). 

Gambar  4.6 (b) merupakan kurva permukaan respon variabel bahan pengisi 

dan pewarna terhadap respon warna yang menghasilkan model kurva cekung. Hal 

ini menandakan respon warna yang diinginkan minimum. Hasil analisa warna 

dengan menggunakan colour reader menghasilkan nilai L, a, dan b yang dapat 

dihitung nilai derajat warna (ohue). Derajat hue merupakan derajat yang 

menunjukkan jenis warna berdasarkan tempat warna itu ditemukan dalam spektrum 

warna. Hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan menentukan 

kemerahan (redness), kehijauan (greenness), dsb dari cahaya, hue adalah sudut 

dari 0o sampai 360o, dimana 0o adalah merah, 60o adalah kuning, 120o adalah hijau, 

180o adalah cyan, 240o adalah biru, dan 360o adalah magenta. Semakin tinggi 

bahan pengisi dan pewarna maka dapat menyebabkan warna produk menjadi coklat 

yang ditandai dengan rendahnya nilai kecerahan. Terbentuknya warna coklat atau 

pigmen melanoidin ini disebabkan oleh adanya reaksi Maillard yang terjadi pada 

saat proses pengolahan dengan menggunakan panas. Reaksi Maillard dapat terjadi 

apabila ada interaksi antara asam amino dan gula reduksi pada kondisi panas (Sara 

et al., 2001). 
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4.4 Hasil Optimasi Design Expert 7.1.6 
 

Hasil optimum didapatkan oleh program Design Expert 7.1.6 dengan 

memasukkan beberapa kriteria yang diinginkan terhadap respon. Berikut ini 

merupakan Tabel 4.12 mengenai optimasi tiap-tiap variabel dan respon yang 

diinginkan. 

 

Tabel 4.12 Optimasi Variabel dan Respon terhadap Karakteristik Produk  
Name Goal Lower 

Limit 
Upper 
Limit 

Lower 
Weight 

Upper 
Weight 

Importance 

Bahan Pengisi is in range 5 15 1 1 3 
Bahan Pewarna is in range 5 7 1 1 3 

Hardness is in range 21,4 53,1 1 1 3 
WHC maximize 70,63 73,72 1 1 3 
Warna Minimize 69,22 71,65 1 1 3 

 

Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan optimasi masing-masing variabel dan 

respon yang diinginkan terhadap karakteristik produk yang diinginkan. Variabel 

bahan pengisi dan pewarna yang diinginkan adalah pada rentang yang telah 

ditentukan batas minimum dan maksimumnya yaitu, bahan pengisi pada rentang 

5%-15% dan bahan pewarna pada rentang 5%-7%. Sedangkan respon yang 

diinginkan meliputi hardness, WHC (Water Holding Capacity), dan warna. Respon 

hardness yang diinginkan pada produk yaitu is in range berarti pada rentang yang 

telah didapatkan dari hasil penelitian dengan batas bawah sebesar 21,4 gr-53,1 gr, 

sedangkan respon WHC yang diinginkan adalah maximize berarti diharapkan 

produk memiliki daya ikat air yang tinggi dengan batas atas sebesar 73,72%, dan 

respon warna (ohue) yang diinginkan adalah minimize berarti diharapkan warna 

produk berdasarkan derajat warna (ohue) memiliki nilai yang rendah dengan batas 

bawah sebesar 69,22. Semakin rendah derajat hue maka semakin mendekati warna 

merah. 

Kemudian setelah ditetapkan batasan-batasan optimasi pada variabel dan 

respon yang diinginkan, program Design Expert 7.1.6 akan memberikan solusi 

kondisi optimum dari formula daging restrukturisasi seperti pada Tabel 4.13.  
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Tabel 4.13 Hasil Optimasi Program Design Expert 7.1.6 

 Variabel Respon 
Desirability 

 

No 
Bahan 
Pengisi 

Bahan 
Pewarna 

Hardness 
(gram) 

WHC 
(%) 

Warna 
(
o
hue) 

 

1 10.21 6.11 45.6456 72.7384 69.4749 0.782 selected 

 

Berdasarkan Tabel 4.13 menunjukkan bahwa bahan pengisi dan pewarna 

yang dianggap optimum sebesar 10,21% dan 6,11%, sehingga akan menghasilkan 

respon hardness, WHC, dan warna sebesar 45,6456 gram, 72,7384%, dan 64,4749 

dengan nilai desirability atau kondisi yang diinginkan adalah tertinggi yaitu sebesar 

0,782. Formula dengan nilai desirability maksimum adalah formula yang paling 

optimal. Nilai desirability adalah nilai fungsi tujuan optimasi yang menunjukkan 

kemampuan program untuk memenuhi keinginan berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan pada produk akhir. Nilai desirability berkisar dari 0-1,0 dimana semakin 

mendekati nilai 1,0 menunjukkan kemampuan program untuk menghasilkan produk 

yang dikehendaki semakin sempurna. Tahapan optimasi tidak bertujuan untuk 

memperoleh  nilai desirability 1,0 tetapi untuk mencari kondisi terbaik yang 

mempertemukan semua fungsi tujuan (Raissi and Farzani, 2009). 

 
4.5 Verifikasi Hasil Optimum 
 

Verifikasi dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan bahwa solusi titik 

optimum yang diberikan software Design Expert 7.1.6 adalah nyata sesuai dengan 

penelitian sebenarnya. Verifikasi dilakukan dengan menerapkan hasil solusi 

optimum dari program secara aktual yaitu proses restrukturisasi daging tetelan 

dengan menggunakan bahan pengisi dan pewarna masing-masing adalah 10,21% 

dan 6,11%. Hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan solusi yang 

diberikan software dari respon hardness, WHC dan warna sesuai dengan respon 

yang sudah diprediksi dengan nilai verifikasi dibawah 5%. Perbandingan hasil 

verifikasi dengan hasil perhitungan yang diberikan oleh program dapat dilihat pada 

Tabel 4.14. 
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Tabel 4.14 Perbandingan Antara Hasil Optimasi dengan Hasil Verifikasi 
 

Bahan 
pengisi 

(%) 

Bahan 
pewarna 

(%) 

Respon 

Hardness 
(gram) 

WHC (%) Warna 
(
o
hue) 

Prediksi* 10,21 6,11 45,6456 72,7384 69,4749 
Verifikasi** 10,21 6,11 43,83±1,8156 72,74±0,0016 69,34±0,1349 
Keterangan : * Hasil dari program Design Expert 7.1.6 
          ** Data Hasil Penelitian Aktual 
 

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil 

prediksi dari solusi titik optimum respon hardness dari produk daging restrukturisasi 

sebesar 45,6456 gram sedangkan hasil verifikasi yang didapat dari penelitian 

secara aktual adalah sebesar 43,83 gram. Perbedaan nilai respon hardness hasil 

verifikasi dengan hasil yang diprediksikan adalah 3,97%. Hasil perbandingan 

tersebut menunjukkan bahwa selisih prediksi dengan verifikasi lebih kecil dari 5% 

yang berarti nilai verifikasi sudah sesuai dengan nilai prediksi. Hal ini membuktikan 

bahwa hardness hasil pengujian sesuai dengan prediksi program. 

Respon WHC diprediksi oleh program Design Expert 7.1.6 sebesar 72,7384% 

sedangkan hasil verifikasi yang didapat dari  penelitian secara aktual adalah 

72,74%. Perbedaan nilai respon WHC hasil verifikasi dengan hasil yang 

diprediksikan adalah 0,0022%. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa 

selisih prediksi dengan verifikasi lebih kecil dari 5% yang berarti nilai verifikasi 

sudah sesuai dengan nilai prediksi. Hal ini membuktikan bahwa WHC hasil 

pengujian sesuai dengan prediksi program. 

Prediksi respon warna yang diberikan program sebesar 69,4749. Hasil 

verifikasi terhadap respon warna yakni sebesar 69,34. Perbedaan nilai respon 

warna hasil verifikasi dengan hasil yang diprediksikan adalah 0,19%. Hasil 

perbandingan tersebut menunjukkan bahwa selisih prediksi dengan verifikasi lebih 

kecil dari 5% yang berarti nilai verifikasi sudah sesuai dengan nilai prediksi. Hal ini 

membuktikan bahwa warna hasil pengujian sesuai dengan prediksi program. 

Berdasarkan perbandingan data prediksi yang diberikan oleh program Design 

Expert 7.1.6 dan verifikasi yang didapatkan berdasarkan penelitian aktual untuk 

respon hardness, WHC, dan warna menunjukkan hasil yang telah sesuai. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Wu et al. (2006) bahwa perbedaan nilai prediksi dan nilai 

penelitian tidak lebih dari 5% mengindikasikan bahwa model tersebut cukup tepat 

untuk proses, dengan demikian selisih nilai tidak terlalu signifikan dan solusi 
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variabel bebas yang diberikan Design Expert dapat diterima. Selain itu, Buxton 

(2007) juga menyatakan bahwa hasil perbandingan antara nilai aktual dengan nilai 

PI (Prediction Interval) yang menunjukkan bahwa nilai aktual masih masuk dalam 

rentang 95% PI low dan 95% PI high membuktikan bahwa formula optimum dengan 

nilai desirability tertinggi memiliki hasil pengujan yang sesuai dengan prediksi yang 

direkomendasikan oleh program.  

 
 
4.6 Karakteristik Fisik dan Kimia Daging Restrukturisasi Optimum 
 

Formula daging restrukturisasi yang optimum didapatkan dari hasil proses 

restrukturisasi daging tetelan dengan menggunakan konsentrasi bahan pengisi gel 

porang dan karagenan sebesar 10,21% dan konsentrasi pewarna angkak sebesar 

6,11%. Produk daging restrukturisasi hasil optimasi dilakukan pengujian sifat fisik 

dan kimia untuk mengetahui karakteristik produk yang dihasilkan. Analisa yang 

dilakukan meliputi analisa kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, 

karbohidrat, hardness, WHC, dan warna. Beberapa analisa tersebut akan 

dibandingkan dengan sifat fisik dan kimia salah satu produk restrukturisasi daging 

sapi komersial berupa kornet yang menggunakan STPP (Sodium Tripolyphosphate) 

dan nitrit sebagai bahan tambahan untuk mengetahui karakteristik daging 

restrukturisasi yang dihasilkan. 

Berikut ini merupakan tabel 4.15 mengenai hasil analisa sifat fisik dan kimia 

daging restrukturisasi hasil optimasi yang dibandingkan dengan produk komersial. 

 

Tabel 4.15 Perbandingan Antara Hasil Optimasi dengan Produk Komersial 

No Analisa Hasil Optimasi Komersial 

1. Kadar air (%) (bb) 72,84±0,0004
a
 67,84±0,001

b
 

2. Kadar abu (%) (bk) 8,34±0,09
a
 9,67±0,05

b
 

3. Kadar protein (%) (bk) 48,63±0,04
a
 29,49±0,05

b
 

4. Kadar lemak (%) (bk) 4,62±0,23
a
 18,36±0,13

b
 

5. Kadar Karbohidrat (%)* 20,82±0,15
a
 10,34±0,08

b
 

6. Hardness (gram) 43,83±1,88
a
 - 

7. Warna (
o
hue) 69,34±0,17

a
 48,75±2,346

b
 

8. WHC (%) 72,73±0,0004
a
 67,73±0,0009

b
 

Keterangan :  notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan pada α = 
0,05 

                     * = Kadar karbohidrat dihitung dengan metode by difference 
 

 



58 

 

Uji perbandingan sifat fisik dan kimia produk daging restrukturisasi hasil 

optimasi dan salah satu produk restrukturisasi komersial berupa kornet dilakukan 

dengan uji t (t-test). Berdasarkan uji t  (Lampiran 3) terhadap nilai warna (derajat 

hue), WHC, hardness, kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan 

karbohidrat pada produk daging restrukturisasi hasil optimasi dan salah satu produk 

restrukturisasi komersial berupa kornet memberikan pengaruh yang nyata (p<0,05) 

terhadap sifat fisik dan kimia daging restrukturisasi.  

Berdasarkan hasil analisa, kadar air merupakan parameter penting dari 

produk pangan karena kandungan air dalam makanan ikut menentukan 

acceptability dan kesegaran bahan pangan. Setyowati (2002) menyatakan bahwa 

kadar air dalam produk dapat memengaruhi kekerasan produk. Semakin banyak air 

yang terkandung dalam produk, maka kekerasannya atau nilai hardness semakin 

menurun. Berdasarkan hasil analisa kadar air dapat diketahui bahwa kadar air 

produk hasil optimasi sebesar 72,84% sedangkan kadar air produk komersial 

sebesar 67,84%. Hal ini menandakan bahwa produk hasil optimasi memiliki kadar 

air lebih tinggi dibanding produk komersial. Selain itu, uji T (T-test) juga 

menunjukkan perbedaan yang nyata mengenai kadar air dari kedua produk 

tersebut. Hal ini dikarenakan pada produk hasil optimasi terdapat penambahan air 

sebesar 23% dari berat daging. Selain itu, daging sapi memiliki kandungan air 

sebesar 66% (Syakur, 2012) dan gel porang memiliki kadar air sebesar 99.01%, 

sehingga produk hasil optimasi memiliki kadar air yang lebih tinggi. Kadar air dalam 

produk dapat memengaruhi kekerasan produk, semakin banyak air yang terkandung 

maka kekerasannya menurun. Yuan, et al. (2006) menyatakan bahwa penambahan 

air dalam emulsi daging akan meningkatkan kekerasan dan juiceness. Sedangkan 

menurut Leo dan Nollet (2007) menyatakan bahwa pengurangan lemak dan 

penambahan air dalam jumlah yang sama akan menyebabkan produk lebih kompak 

(firm). 

Kadar abu merupakan kadar bahan anorganik yang tidak terbakar pada 

proses pembakaran. Abu dapat diartikan sebagai elemen mineral bahan (Leo dan 

Nollet, 2007). Berdasarkan hasil analisa kadar abu dapat diketahui bahwa kadar 

abu hasil optimasi sebesar 8,34% sedangkan produk komersial sebesar 9,67%. Hal 

ini menandakan bahwa produk komersial memiliki kadar abu lebih tinggi. Selain itu, 

uji T (T-test) juga menunjukkan perbedaan yang nyata mengenai kadar abu dari 

kedua produk tersebut. Perbedaan kadar abu ini dihubungkan dengan perbedaan 

formulasi bahan baku yang digunakan dalam pembuatan produk. Menurut Leo dan 
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Nollet (2007), selain berasal dari bahan baku, kadar abu juga berasal dari bahan 

tambahan seperti bahan pengisi, bahan pengikat, dan penyedap rasa. 

Berdasarkan hasil analisa kadar protein dengan menggunakan metode 

Kjedahl (total nitrogen) dapat diketahui bahwa kadar protein produk hasil optimasi 

sebesar 48,63% sedangkan produk komersial sebesar 29,49%. Hal ini menandakan 

bahwa produk hasil optimasi memiliki kadar protein lebih tinggi. Selain itu, uji T (T-

test) juga menunjukkan perbedaan yang nyata mengenai kadar protein dari kedua 

produk tersebut. Perbedaan kadar protein produk dipengaruhi oleh jumlah dan jenis 

daging yang digunakan sebagai bahan baku serta kandungan protein dari bahan 

tambahan yang digunakan. Karagenan tidak mempengaruhi kadar protein karena 

merupakan polisakarida. Karagenan dapat berikatan dengan protein menjadi 

proteokaragenat sehingga memperbesar luasan permukaan yang dapat menyerap 

atau mengikat air. Selain itu, perbedaan kadar protein produk juga tergantung pada 

bahan mentah yang digunakan dan perlakuan selama proses pengolahan 

(Abubakar dkk., 2011). 

Lemak merupakan komponen penting dalam suatu sistem emulsi karena 

lemak merupakan fase terdispersi. Lemak mempunyai peranan sebagai penghasil 

energi yang dibutuhkan tubuh (Chen dan Chang, 2001). Selain itu, lemak 

memberikan rasa gurih, sebagai pelarut vitamin, memperbaiki tekstur dan cita rasa 

bahan pangan (Chen dan Chang, 2003). Berdasarkan hasil analisa kadar lemak 

hasil optimasi sebesar 4,62% sedangkan produk komersial hanya 18,36%. Hal ini 

menandakan bahwa produk komersial memiliki kadar lemak lebih tinggi. Selain itu, 

uji T (T-test) juga menunjukkan perbedaan yang nyata mengenai kadar lemak dari 

kedua produk tersebut. Perbedaan kadar lemak ini dihubungkan dengan bahan 

baku dan proses pengolahan yang berbeda. Pada produk hasil optimasi, dilakukan 

penghilangan lemak dan jaringan pengikat pada bahan baku tetelan daging sapi. 

Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan memiliki tekstur yang kompak (firm). 

Selain itu, menurut Boles (2007) menyatakan bahwa konsumen cenderung 

menyukai produk daging dengan porsi lebih kecil, rendah lemak dan garam, mudah 

serta cepat dimasak. Hal tersebut yang mendukung untuk menciptakan produk yang 

rendah lemak. 

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat 

memberikan peran yang penting antara lain berpengaruh terhadap warna, cita rasa, 

daya kembang dan sumber energi. Kadar karbohidrat pada produk berpengaruh 

terhadap warna yang dihasilkan karena pada proses pengolahan dengan 
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menggunakan panas dapat menyebabkan terjadinya reaksi Maillard antara 

karbohidrat (gula reduksi) dengan kandungan protein yang terdapat pada produk 

(Putra, 2004). Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terlihat bahwa kadar 

karbohidrat hasil optimasi sebesar 20,82% dan produk komersial sebesar 10,34%. 

Hal ini menandakan bahwa produk hasil optimasi memiliki kadar karbohidrat lebih 

tinggi. Berdasarkan uji T (T-test) yang dilakukan terdapat perbedaan yang nyata 

antara produk hasil optimasi dengan produk komersial. Hal ini dikarenakan 

karbohidrat dalam produk sebagian besar berasal dari bahan pengisi dan 

penambahan mocaf dalam formula. Peranan yang tidak kalah penting dengan 

adanya penambahan karbohidrat atau bahan pengisi bertujuan untuk mereduksi 

biaya yang berasal dari bahan utama yaitu tetelan daging sapi. Penambahan 

karagenan akan menambah jumlah karbohidrat dalam produk, sebab karagenan 

merupakan polisakarida (Abubakar dkk., 2011). 

Sementara itu, hasil analisa warna dengan menggunakan colour reader 

menghasilkan nilai L, a, dan b yang dapat dihitung nilai derajat hue nya. Derajat hue 

merupakan derajat yang menunjukkan jenis warna berdasarkan tempat warna itu 

ditemukan dalam spektrum warna. Hue digunakan untuk membedakan warna-

warna dan menentukan kemerahan (redness), kehijauan (greenness), dll dari 

cahaya. Hue adalah sudut dari 0o sampai 360o, dimana 0o adalah merah, 60o adalah 

kuning, 120o adalah hijau, 180o adalah cyan, 240o adalah biru, dan 360o adalah 

magenta (Desobry, 1997). Berdasarkan hasil perhitungan nilai derajat hue yang 

dihasilkan menunjukkan bahwa produk hasil optimasi sebesar 69,34 sedangkan 

produk komersial sebesar 48,75. Hal ini menandakan bahwa produk hasil optimasi 

memiliki warna kuning kemerahan dan produk komersial memiliki warna merah. 

Selain itu, berdasarkan uji T (T-test) warna produk hasil optimasi memiliki 

perbedaan yang nyata dengan produk komersial. Perbedaan tersebut terjadi karena 

adanya penggunaan bahan tambahan yang bertujuan untuk memberikan warna 

merah pada produk, dimana produk hasil optimasi menggunakan tambahan 

pewarna alami berupa ekstrak angkak sedangkan produk komersial menggunakan 

nitrit untuk mempertahankan warna merah daging, namun saat ini penggunaan 

bahan kimia pada makanan sudah dibatasi. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Soeparno (2005) bahwa penggunaan angkak pada produk olahan daging dapat 

mengurangi atau menggantikan nitrit yang bersifat karsinogenik.  

Berdasarkan hasil analisa WHC produk hasil optimasi sebesar 72,73% 

sedangkan produk komersial sebesar 67,73%. Hal ini menandakan bahwa produk 
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komersial memiliki WHC lebih rendah. Hal tersebut dimungkinkan pada produk 

komersial penggunaan daging yang sedikit, meskipun dalam proses pembuatannya 

menambahkan STPP. Daya ikat air daging sangat dipengaruhi oleh keadaan protein 

daging (Bintoro, 2008). Selain itu, berdasarkan uji T (T-test) WHC produk hasil 

optimasi memiliki perbedaan yang nyata dengan produk komersial. Penggunaan 

hasil optimasi dengan penambahan gel porang dan karagenan memiliki daya ikat air 

(WHC) lebih tinggi karena mampu untuk menahan air dengan adanya glukomanan. 

Peningkatan WHC oleh hidrokoloid dianggap sebagai fakta bahwa hidrokoloid 

menjaga atau menahan air dalam ruang matriks yang terbentuk, dimana hidrokoloid 

membengkak dan menambah elastisitas dengan mereduksi kandungan air dan 

meningkatkan kepadatan di sekitar matrik protein (Tricahyono, 2012). 

 
4.7 Korelasi antara Respon Hardness dan WHC 
 
 Analisis korelasi adalah model statistika yang digunakan untuk menunjukkan 

arah dan kuatnya hubungan antar variabel atau lebih. Bentuk hubungan dua 

variabel atau lebih dapat dinyatakan positif atau negatif. Hubungan dua variabel 

atau lebih dinyatakan positif artinya apabila nilai satu variabel ditingkatkan, maka 

akan meningkatkan variabel yang lain, dan sebaliknya apabila nilai variabel 

dinyatakan negatif (Usman dkk., 2006). 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Korelasi antara Hardness dan Water Holding Capacity (WHC) 
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Pada Gambar 4.7 dapat diketahui persamaan linier y=7,9932x-538 dengan 

R2=0,5373 dan r=0,733027. Nilai R2 menunjukkan kontribusi respon hardness 

terhadap model regresi yang terbentuk. Diketahui nilai R2 yaitu 0,5373. Nilai R2 

bekisar antara 0 sampai 1. Semakin besar nilai R2 atau semakin mendekati nilai 1, 

maka semakin besar kontribusi hardness terhadap persamaan regresi yang 

dihasilkan. Berdasarkan persamaan y=7,9932x-538 diketahui nilai koefisiennya 

yaitu 7,9932 yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% WHC (Water Holding Capacity) 

akan menaikkan tingkat hardness sebesar 7,9932 gram. Selain itu, diketahui nilai r 

sebesar 0,733027. Nilai r menunjukkan korelasi antara hardness dan WHC. Nilai r 

positif menunjukkan bahwa korelasi yang terjadi secara searah atau dengan kata 

lain semakin tinggi nilai hardness maka semakin tinggi pula nilai WHC. Korelasi 

menunjukkan tingkat keeratan antara hardness dan WHC. Nilai korelasi berkisar 

antara -1 sampai 1. Jika nilai korelasi semakin mendekati 1 maka menunjukkan 

korelasi positif yang semakin kuat. Kekerasan produk restrukturisasi daging 

dipengaruhi oleh jaringan ikat, karakteristik serat daging dan bahan pengisi (Lee et 

al., 2008), ukuran partikel daging dan homogenitas produk (PetracciI dan Baeza, 

2011). Kekerasan (hardness) dipengaruhi oleh daya mengikat airnya. Daya 

mengikat air yang tinggi akan mengakibatkan banyaknya air yang hilang selama 

proses pemasakan, sehingga kekerasannya meningkat dan produk semakin keras. 

Setyowati (2002) menyatakan bahwa kadar air dalam produk dapat mempengaruhi 

kekerasan produk, semakin banyak air yang terkandung dalam produk, maka 

kekerasannya menurun. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Optimasi formula restrukturisasi daging tetelan (kajian: bahan pengisi dan 

pewarna) menunjukkan bahwa bahan pengisi dan pewarna berpengaruh nyata 

terhadap model kuadratik pada respon hardness, water holding capacity (WHC) dan 

warna. Persamaan polinomial secara aktual yang diperoleh pada respon hardness, 

water holding capacity (WHC) dan warna sebagai berikut. 

Y1 = -332,68508 + 3,71932X1 + 118,92032X2 + 0,18500X1X2 – 0,28085X1
2 – 

9,87125X2
2 

Y2 = 40,86145 + 0,87877X1 + 8,90181X2 – 0,017500X1X2 – 0,036400X1
2 – 

0,71250X2
2 

Y3 = 103,73644 – 1,23100X1 – 9,21274X2 + 0,12350X1X2 + 0,024750X1
2 + 

0,65125X2
2 

Keterangan: X1 = Bahan Pengisi (%); X2 = Bahan Pewarna (%); Y1 = Hardness (gr); 

Y2 = WHC (Water Holding Capacity) dan Y3= Warna (Derajat Hue).  

Kondisi optimum formula daging restrukturisasi yang diberikan oleh Software 

Design Expert 7.1.6 dengan kriteria hardness (is in range), WHC (maximize), dan 

warna (minimize) dengan bahan pengisi dan pewarna yang digunakan (is in range) 

yaitu 10,21% dan 6,11% dengan prediksi hasil hardness 45,6456 gram, WHC 

(Water Holding Capacity) 72,7384 dan warna 69,4749. Hasil verifikasi menunjukkan 

daging restrukturisasi pada kondisi optimum mempunyai nilai hardness 43,83 gram, 

WHC 72,74% dan warna sebesar 69,34. Hasil verifikasi tersebut telah sesuai 

dengan hasil prediksi yang diberikan oleh program Design Expert 7.1.6 karena 

selisih prediksi dengan verifikasi lebih kecil dari 5%. Nilai ini menunjukkan bahwa 

model kuadratik cukup tepat digunakan dalam proses optimasi ini. Hasil Uji T (T-

test) menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia daging restrukturisasi hasil optimasi 

dengan produk komersial memberikan perbedaan yang nyata pada nilai kadar air, 

protein, abu, lemak, serat kasar, warna, dan water holding capacity (WHC). Hasil uji 

korelasi antara respon hardness dan WHC yaitu sebesar 0,733 yang menunjukkan 

tingkat keeratan antara respon hardness dan WHC terjadi searah, sehingga 

semakin tinggi nilai hardness maka semakin tinggi pula nilai WHC.  
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5.2 Saran 
 

Ada beberapa saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki penelitian 

Optimasi formula restrukturisasi daging tetelan (kajian: bahan pengisi dan pewarna), 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Perlu penambahan emulsifier untuk memperbaiki tekstur produk,  

2. Perlu dilakukan analisis mikroskopis untuk melihat irisan produk, 

3. Perlu dilakukan analisis daya simpan untuk mengetahui peranan angkak 

sebagai pengawet/ antibakteri 
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Lampiran 1.  Formula Daging Restrukturisasi 

 

 

Formulasi (%) 
Perlakuan (Running) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Daging Sapi (tetelan)  (%)  48 48 44 49,41 48 46,59 54 52 48 40,93 42 48 55,07 

Gel Porang dan 

Karagenan (%) 
10 10 15 10 10 10 5 5 10 17,07 15 10 2,93 

Tepung Mocaf (%)  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Garam (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Es Batu (%) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Air (%) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Bawang Putih (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Merica (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pewarna Angkak (%*) 6 6 5 4,59 6 7,41 5 7 6 6 7 6 6 

 
Keterangan : % berdasarkan berat daging sapi   
    %* berdasarkan berat adonan 
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Lampiran 2. Tahapan Analisis Respon dengan Menggunakan Program 
Design Expert 7.1.5. 
 
1. Tahapan Rancangan Central Composite Design Metode Permukaan 

Respon 
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2. Analisa Respon Hardness 
 Transform 

 
 
 Fit Summary 
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 Model 

 
 

 ANOVA 
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 Diagnostics 

 
 

 Model Graphs 
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3. Analisa Respon WHC (Water Holding Capacity) 
 Transform 
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 Fit Summary 
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4. Analisa Respon Warna 
 Transform 

 
 

 Fit Summary 
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 Model 

 
 
 ANOVA 
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 Model Graphs 
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5. Kriteria Optimasi 
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6. Hasil Optimasi 
 Solution 

 

 
 

 Graphs 
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Lampiran 3.  Tabel Analisa Uji T Produk Hasil Optimasi dengan Produk Komersial 
 
 
 
 
Analisa Hasil Optimasi 

No Analisa U1 U2 U3 Rerata Stdev 

1 
Kadar Air 

(%) 
72,88 72,85 72,80 72,84 0,000404 

2 
Kadar Abu 

(%) 
8,4 8,23 8,38 8,34 0,092916 

3 
Kadar 

Protein (%) 
48,59 48,62 48,67 48,63 0,040415 

4 
Lemak 

Kasar (%) 
4,43 4,88 4,54 4,62 0,234592 

5 
Karbohidrat 

(%)* 
20,97 20,67 20,81 20,82 0,150111 

6 
Hardness 

(gr) 
46 42,7 42,8 43,83 1,877054 

7 Warna 69,48 69,15 69,4 69,34 0,172143 

8 WHC (%) 72,78 72,73 72,69 72,73 0,000451 

 
 

Analisa Produk Komersil 

No Analisa U1 U2 U3 Rerata Stdev 

1 
Kadar Air 

(%) 
67,89 67,72 67,90 67,84 0,001012 

2 
Kadar Abu 

(%) 
9,69 9,61 9,71 9,67 0,052915 

3 
Kadar 

Protein (%) 
29,44 29,49 29,54 29,49 0,05 

4 
Lemak 

Kasar (%) 
18,51 18,26 18,32 18,36 0,130512 

5 
Karbohidrat 

(%)* 
10,25 10,36 10,42 10,34 0,086217 

7 Warna 46,15 49,39 50,71 48,75 2,346402 

8 WHC 67,77 67,62 67,79 67,73 0,000929 

 
* = Kadar karbohidrat dihitung dengan metode by difference 
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Parameter Jenis 
Ulangan 

Total Rerata Jk(A-B) Sd Akar Sd Akar 3 Sed T Hitung 
T 

Tabel 
5% 1 2 3 

Kadar Air (%) 

Optimasi 72,88 72,85 72,8 218,530 72,8433 

0,026867 0,01343 0,1159 1,73205 0,066916 74,8199493 4,3 Komersial  67,89 67,72 67,9 203,510 67,8367 

a-b 4,99 5,13 4,9 15,020   

Kadar Abu (%) 

Optimasi 8,4 8,23 8,38 25,010 8,33667 

0,004067 0,00203 0,04509 1,73205 0,026034 51,214752 4,3 Komersial  9,69 9,61 9,71 29,010 9,67 

a-b 1,29 1,38 1,33 4,000   

Kadar Protein 
(%) 

Optimasi 48,59 48,62 48,67 145,880 48,6267 

0,000267 0,00013 0,01155 1,73205 0,006667 2870,5 4,3 Komersial  29,44 29,49 29,54 88,470 29,49 

a-b 19,15 19,13 19,13 57,410   

Lemak kasar 
(%) 

Optimasi 4,43 4,88 4,54 13,850 4,61667 

0,246667 0,12333 0,35119 1,73205 0,202759 67,7981424 4,3 Komersial  18,51 18,26 18,32 55,090 18,3633 

a-b 14,08 13,38 13,78 41,240   

Karbohidrat 
(%) 

Optimasi 20,97 20,67 20,81 62,45 20,8167 

0,09446667 0,047233 0,217332 1,73205 0,1254769 83,4682399 4,3 Komersial  10,25 10,36 10,42 31,03 10,3433 

a-b 10,72 10,31 10,39 31,42   

WHC (%) 

Optimasi 72,78 72,73 72,7 218,200 72,7333 

0,032267 0,01613 0,12702 1,73205 0,073333 67,3181818 4,3 Komersial  67,77 67,72 67,79 203,390 67,7967 

a-b 5,01 5,01 4,8 14,810   

Warna 

Optimasi 69,48 69,15 69,4 208,030 69,3433 

11,80647 5,90323 2,42966 1,73205 1,402763 14,6805492 4,3 Komersial  46,15 49,39 50,71 146,250 48,75 

a-b 23,33 19,76 18,7 61,780   
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Lampiran 4. Prosedur Analisa 

1. Analisa Kadar Air (AOAC, 1984) 

- Sampel ditimbang sebanyak 2-5 gram pada cawan porselin yang telah diketahui 

beratnya. 

- Cawan tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 3-4 jam pada suhu 100-

105
0
C atau sampai beratnya menjadi konstan. 

- Sampel kemudian dikeluarkan dari oven dan dimasukkan ke dalam desikator dan 

segera ditimbang setelah mencapai suhu kamar. 

- Masukkan kembali bahan tersebut ke dalam oven sampai tercapai berat yang 

konstan (selisih antara penimbangan berturut-turut 0,2 gram) 

- Kehilangan berat tersebut dihitung sebagai presentase kadar air dan dihitung 

dengan rumus : 

Kadar air =  

 

2. Analisa Kadar Abu (AOAC, 1984) 

- Sampel ditimbang sebanyak ± 2 gram dimasukkan kedalam cawan porcelain 

yang sudah diketahui berat keringnya. 

- Diarangkan hingga tak berasap pada lemari asam 

- Diabukan dalam muffle furnace (550˚C) selama 5-7 jam sampai diperoleh abu 

berwarna keputih-putihan 

- Krus dimasukkan kedalam desikator dan ditimbang berat abu setelah dingin 

- Perhitungan : 

- Kadar abu =  x 100% 

 

3. Analisa Kadar Protein (AOAC, 1984) 

- Timbang 2 gram bahan yang telah diringankan. 

- Kemudian ditambahkan 0,5 Tablet Kjedahl untuk analisa katalisator dan 

ditambahkan 15 ml H2SO4. 

- Setelah itu didestruksi selama 1 jam sampai terbentuk cairan yang berwarna 

jernih, kemudian didinginkan. 

- Ditambahkan 25 mL aquades dingin dan 100 ml larutan NaOH (40%) hingga 

sampel berwarna coklat. 

- Dilakukan destilasi dan destilat ditampung di dalam erlenmeyer yang berisi 20 ml 

larutan jenuh asam borat 3% dan 4 tetes indikator pp. 

- Destilat kemudian dititrasi dengan HCl 0,1 N yang telah distandarisasi hingga 

terjadi perubahan warna dari kuning menjadi merah jambu. 

% protein =  
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4. Analisa Kadar Lemak 

Sebanyak 2 gram sampel dibungkus dalam kertas saring dan dimasukkan ke 

dalam labu soxhlet (labu sebelumnya dikeringkan dalam oven, dimasukkan ke dalam 

desikator lalu ditimbang). Dimasukkan pelarut petroleum eter kemudian dilakukan 

reflux selama 6 jam. Lalu labu yang berisi hasil reflux dipanaskan dalam oven dengan 

suhu 1050C. Setelah itu didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Kadar lemak 

dihitung dengan rumus: 

Kadar Lemak =                            x 100% 
 

 

5. Analisa WHC (Water Holding Capacity) (Yuwono dan Susanto, 1998) 

- Menimbang sampel sebanyak 0,3 gram 

- Meletakkan sampel di tengah-tengah plat kaca 

- Meletakkan kertas saring yang telah diketahui beratnya pada bagian atas sampel 

kemudian ditutup plat kaca 

- Meletakkan berat beban seberat 3,5 kg selama 5 menit 

- Mengambil beban secara hati-hati dengan tidak mengubah letak sampel 

- Menimbang kertas saring dan air yang berada pada kertas saring tersebut 

- Air bebas dihitung dengan mengurangkan berat kertas saring dan air dengan 

berat kertas saring awal. 

% WHC = kadar air total – air bebas 

 

6. Analisa Kadar Oksalat Metode Volumetri (Iwuoha dan Kalu, 1995). 

- Sampel ditimbang 2 gram, kemudian ditambahkan 190mL aquades dan 10 

mL HCl 6M ke dalam beaker glass. 

- Larutan dipanaskan dengan waterbath suhu 100
0
C selama 1 jam, kemudian 

didinginkan. 

- Larutan diencerkan dengan aquades hingga volumenya 250mL, kemudian 

difiltrasi sehingga diperoleh filtrat. 

- Filtrat dibagi 2, masing-masing 125mL, kemudian ditambahkan 4 tetes 

indikator metil red. 

- Masing-massing filtrat ditambahkan dengan ammonium hidroksida (NH4OH) 

hingga terjadi perubahan warna dari pink menjadi kuning. Dilanjutkan dengan 

pemanasan hingga suhunya mencapai 90
0
C, kemudian didinginkan dan 

difiltrasi hingga diperoleh filtrat. 

- Filtrat dipanaskan kembali hingga suhunya 90
0
C, kemudian ditambahkan 

10mL CaCl 5% sambil diaduk dengan magnetik stirer selama 3 menit. 

Selanjutnya didiamkan pada suhu 5
0
C selama semalam. 

Bobot Lemak 

Bobot 
Sampel 
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- Masing-masing filtrat disentrifuse 5000rpm selama 30 menit hingga 

supernatan dan endapannya terpisah. Kemudian endapannya dilarutkan 

dengan 10mL H2SO4 20%, sehingga diperoleh 10mL filtrat. 

- Kedua bagian filtrat, masing-masing 10mL, dicampurkan dan diencerkan 

dengan aquades hingga volumenya 300mL. 

- Diambil 125mL filtrat yang telah diencerkan, kemudian dipanaskan hingga 

hampir mendidih. 

- Selanjutnya filtrat langsung dititrasi dalam keadaan panas dengan KMnO4 

0,05M yang telah distandarisasi, hingga terbentuk warna pink yang tidak 

hilang setelah 30 detik. 

- Kadar kalsium oksalat (mg/100g) dihitung dengan rumus : 

Kadar oksalat (mg/100g) =  

Dimana : 

T : Volume KMnO4 yang digunakan untuk titrasi (mL) 

Vme : Volume massa ekuivalen (1 cm
3
 KMnO4 0,05 M setara dengan 0,00225 

g asam oksalat anhidrat) 

Df : faktor pengenceran (2,4 diperoleh dri volume filtrat 300mL dibagi    

dengan volume filtrat yang digunakan 125mL) 

ME : Molar ekuivalen KMnO4 (0,05) 

Mf : Massa sampel (g) 

 

7. Pengukuran warna dengan color reader (Yuwono dan Susanto, 1998) 

- Tempatkan sampel dalam wadah plastik bening 

- Tempelkan color reader pada permukaan sampel 

- Atur tombol pembacaan L*, a*, b* lalu tekan tombol target 

- Catat hasil pembacaan 
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan 

Tepung Porang Gel Porang 

Karagenan Angkak 

Produk Hasil Penelitian Pendahuluan Produk Hasil Optimasi 

Proses Penggilingan Chopper Produk Komersial 
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Analisa Water Holding Capacity 
Pengujian Warna 

Uji Lemak metode Soxhlet Uji Kadar Abu 

Uji Protein metode Kjedahl 
Uji Hardness 
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