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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Nilai Kapasitas dan Stabilitas Emulsi 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ada 

perbedaan pengaruh nilai kapasitas emulsi yang sangat nyata 

(P<0,01), dan stabilitas emulsi tidak menunjukkan perbedaan 

pengaruh (P>0,05) diantara perlakuan pengeringan dengan 

sinar matahari dan oven. Perbedaan nilai kapasitas emulsi 

dikarenakan perbedaan perlakuan pengeringan. Rata-rata nilai 

kapasitas dan stabilitas emulsifikasi dan hasil Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) yang dapat dilihat pada Tabel 4. Data, analisis 

ragam, dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)  kapasitas dan 

stabilitas emulsi dapat dilihat pada Lampiran 4a dan 4b, 5a dan 

5b. 

Tabel 4. Rata-rata nilai kapasitas dan stabilitas emulsi dan uji 

BNT 

Jenis perlakuan Kapasitas Emulsi ± 

SD (%/v) 

Stabilitas Emulsi ± 

SD (%/v) 

Konsentrat hati 

segar (P0) 

29 ± 9,083
 ab 

22,42 ±7,257
 

Konsentrat hati 

matahari (P1) 

24 ± 4,183 
a 

26,34 ±3,545
 

Konsentrat hati 

oven (P2) 

38 ± 2,739 
b 

31,80 ±8,038
 

Keterangan: rata-rata hasil uji kapasitas emulsi menunjukan  

perbedaan  pengaruh yang  sangat  nyata (P<0,01) 

dan stabilitas emulsi tidak menunjukkan 

perbedaan pengaruh (P>0,05) 

Tabel 4 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kapasitas emulsi konsentrat protein hati sapi menunjukkan 
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adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Nilai rata-rata 

kapasitas emulsi berturut-turut adalah perlakuan dan 

pengeringan sinar matahari (P1) sebesar 24±4,183%/v, 

perlakuan segar (P0) sebesar 29 ± 9,083%/v dan pengeringan 

oven (P2) sebesar 38±2,739%/v. Hasil analisis stabilitas 

emulsi konsentrat protein hati tidak menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P>0,05). Nilai rata-rata stabilitas emulsi berturut-

turut adalah perlakuan segar (P0) sebesar 22,42±7,257%/v, 

pengeringan sinar matahari (P1) sebesar 26,34±3,545%/v dan 

pengeringan oven (P2) sebesar 31,80±8,038%/v.  

  Emulsi terbentuk karena terdapat keseimbangan antara 

komponen hidrofilik dan hidrofobik. Ikatan hidrofilik 

merupakan komponen polar berikatan dengan pelarut buffer 

sodium fosfat dan hidrofobik merupakan komponen nonpolar 

yang berikatan dengan minyak. Kedua komponen tersebut 

merupakan utama pembentuk emulsi, jika salah satu 

komponen rusak maka akan mempengaruhi daya emulsi yang 

terbentuk. Hal ini sesuai denga pendapat Damodaran (1996), 

sifat emulsi akan tinggi apabila terjadi keseimbangan 

hubungan grup hidrofilik dan hidrofobik yang dapat 

menurunkan tegangan permukaan. 

  Pemanasan yang tidak berlebihan akan memicu 

timbulnya ikatan hidrofilik dan hidrofobik, sehingga akan 

memiliki kapasitas emulsi yang lebih baik dari pada tanpa 

perlakuan pemanasan. Hasil yang didapat sesuai, bahwa hasil 

kapasitas emulsi konsentrat protein hati segar (29±9,083%/v) 

memiliki daya emulsi lebih rendah dibandingkan dengan 

konsentrat protein hati oven (38±2,739%/v). Hasil juga 

menunjukkan bahwa konsentrat protein hati matahari 

(24±4,183%/v) memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan 
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dengan konsentrat protein hati oven maupu dengan konsentart 

protein hati segar sebagai kontrol perlakuan.  

Pengeringan dengan menggunakan oven menunjukkan 

hasil yang baik kemungkinan dikarenakan pemanasan yang 

dilakukan terkontrol dengan suhu yang sesui yaitu kurang 

lebih 40-45
 o

C, sehingga ikatan hidrofilik dan hidrofobik 

dalam konsentrat protein hati oven terbuka dan jumlahnya 

seimbang dibandingkan dengan konsentart protein hati 

matahari. Pengeringan menggunakan sinar matahari memiliki 

nilai emulsi dibawa perlakuan segar dan oven. Hasil ini 

kemungkinan dikarenakan terjadinya degradasi yang 

berlebihan karena pemanasan. Perlakuan pemanasan 

menggunakan matahari dilakukan dengan suhu 50-55
o
C 

dengan kelembapan 50%. Triyono (2010) menyatakan bahwa, 

protein akan mengalami degradasi apabila dipanaskan pada 

suhu 50 
_ 
80 

0
C. 

Emulsifikasi dipengaruhi oleh banyak faktor seperti 

yang disebutkan oleh Zayas (1997), terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi sifat emulsi protein adalah konsentrasi 

protein, pH, kekuatan ion, dan perlakuan panas. Perlakuan 

panas, suhu merupakan faktor kritis untuk pembentukan 

emulsi. Pemanasan meningkatkan penampakan viskositas pada 

beberapa protein, yang mempengaruhi sifat emulsi dari protein 

ini yang disertai pengembangan molekul. hasil penelitian yang 

diperoleh bawasannya salah satunya adalah faktor pemanasan 

dapat meningkatkan nilai kapasitas emulsi. Perlakuan seperti 

pH pada proses ekstraksi, preparasi sampel penghalusan 

sampel awal sebelum pengeringan, penambahan zat kimia juga 

memungkinkan adanya denaturasi ataupun degradasi, akan 

tetapi perlakuan seperti itu dilakukan pada setiap perlakuan, 
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sehingga kemungkinan semua perlakuan akan muncul 

komponen hidrofilik dan hidrofobik. 

  Hasil analisis menunjukkan nilai presentase stabilitas 

emulsi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

Stabilitas emulsi tidak selalu ditentukan dari nilai kapasitas 

emulsinya. Stabilitas buih dipengaruhi oleh komponen 

hidrofilik dan hidrofobik yang utuh, dimana komponen ini 

menjadi satu yaitu kompone hidrofilik didalam dan hidrofobik 

berada di luar. Dua komponen ini akan saling bertukar posisi 

jika terjadi pemanasan, dimana komponen hidrofilik berada 

diluar dan hidrofobik berada didalam. Hal ini akan 

mengakibatkan penurunan pada nilai stabilitas emulsi. Hasil 

analisis stabilitas buih yang didapat tidak berbeda nyata, 

kemungkinan karena terjadi pemanasan, sehingga komponen 

hidrofilik berada diluar dan hidrofobik  berada di dalam, yang 

pada proses pembuatan konsentrat protein sapi baik hati segar, 

hati matahari, hati oven masih mengalami pemanasan terakhir 

pada microwave. 

  Zayas (1997) nyatakan bahwa, aktivitas emulsi protein 

adalah kemampuan protein mengambil bagian dalam 

pembentukan emulsi dan dalam menstabilkan emulsi yang 

baru terbentuk. Stabilitas emulsi adalah kemampuan droplet 

atau partikel emulsi untuk tetap terdispersi tanpa mengalami 

ikatan koalenses, flokulasi, dan creaming. Proses yang dapat 

menyebabkan ketidakstabilan emulsi kemungkinan juga 

dikarenakan  ketidak stabilan emulsi disebabkan oleh agregasi, 

koalenses, flokulasi, dan creaming. Koalenses menyebabkan 

terjadinya peningkatan ukuran droplet dan volume fase serta 

pertumbuhan viskositas. Flokulasi dan koagulasi disebabkan 

oleh fenomena ukuran droplet lemak. Interaksi antara droplet 

lemak ini menyebabkan terjadinya flokulasi. Creaming 
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disebabkan karena adanya perbedaan densitas antara fase 

minyak dan air. Droplet dengan ukuran lebih kecil dari 0,5 µm 

tidak menyebabkan creaming, karena itu reduksi ukuran 

droplet dapat menurunkan kemungkinan terjadinya creaming.  

Konsentrst protein hati matahari (26,34±3,545%/v) 

memiliki nilai rata-rata stabilitas emulsi yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perlakuan dengan menggunakan 

konsentrat protein hati oven (31,80±8,038%/v). Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh adanya kerusakan struktur 

proein maupun kerusakan pada komponen hidrofilik dan 

hidrofobik, karena pemanasan dan penguapan air yang 

berlebihan, karena pemanasan matahari suhu pengeringan 

berkisar antara 50-55
o
C. 

  Winarno (2008) menyatakan, proses pengeringan 

bahan pangan dengan metode ini, berasal dari radiasi 

(langsung dari sinar matahari) dan konveksi yaitu panas dari 

udara sekitar. Energi panas yang dihasilkan sinar matahari 

tergantung pada sudut jatuh sinar matahari ke bumi dan 

adanya penghalang seprti awan, dimana akan berpengaruh 

pada intensitas sinar yang pancarkan matahari.  

4.2. Nilai Kapasitas dan Stabilitas Buih 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh nilai kapasitas buih dan stabilitas buih 

yang sangat nyata (P<0,01) diantara perlakuan pengeringan 

dengan sinar matahari dan oven. Perbedaan nilai kapasitas 

dikarenakan perbedaan perlakuan pengeringan. Rata-rata nilai 

kapasitas buih dan stabilitas buih dan hasil Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) dapat dilihat pada Tabel 5. Data, analisis 

ragam, dan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) kapasitas buih dan 
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stabilitas buih dapat dilihat pada Lampiran 2a dan 2b, 3a dan 

3b. 

Tabel 5. Rata-rata nilai kapasitas dan stabilitas buih dan uji 

BNT 

Jenis perlakuan Kapasitas buih ±  SD 

(% /ml) 

Stabilitas buih ±  

SD (menit) 

Konsentrat hati 

segar (P0) 

  60,8 ±6,110
a 

16,6  ±6,602
ab 

Konsentrat hati 

matahari (P1) 

169,6 ±6,928
b
 
 

  3,6  ±1,140
a 

Konsentrat hati 

oven (P2) 

197,6 ±6,110
b 

61,2
   
±8,718

b    

Keterangan: Rata-rata nilai kapasitas dan stabilitas buih 

menunjukan perbedaan pengaruh yang  sangat 

nyata (P<0,01). 

 

Tabel 5 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kapasitas buih konsentrat protein hati sapi terdapat 

perbedaan perlakuan sangat nyata (P<0,01). Nilai rata-rata 

kapasitas buih konsentrat protein hati sapi berturut-turut 

adalah konsentrat protein hati segar (P0) sebesar 

60,8±6,110%/ml, konsentrat protein hati matahari (P1) sebesar 

169,6±6,928%/ml, dan  konsentrat protein hati oven (P2) 

sebesar 197,6±6,110%/ml. Hasil analisis menunjukan nilai 

rata-rata stabilitas buih konsentrat protein hati sapi terdapat 

perbedaan perlakuan yang sangat nyata (P<0,01). Nilai rata-

rata kapasitas buih konsentrat protein hati sapi berturut-turut 

adalah konsentrat protein hati matahari (P1) sebesar 3,6±1,140 

menit, konsentrat protein hati segar (P0) sebesar 16,6±6,602 

menit dan konsentrat protein hati oven (P2) sebesar 61,2
 

±8,718
 
menit. 
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Protein membentuk buih dengan cara berdifusi pada 

permukaan udara dan air, menurunkan tegangan permukaan, 

dan membentuk film yang elastis dan kuat yang menyelubungi 

gelembung-gelembung buih yang terbentuk, hal ini 

berhubungan dengan keberadaan gugus hidrofobik dan 

hidrofilik pada molekul protein yang berinteraksi dengan fase 

air dan udara.  

Data yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap perlakun pengeringan 

yang dilakukan. Hal ini kemungkinan disebabkan gugus 

hidrofobik dan hidrofilik  yang terdapat pada konsentrat 

protein hati oven lebih tinggi dari konsentrat protein hati 

matahari, karena perlakuan pengeringan dapat memicu 

munculnya komponen hidrofobik yang merupakan penunjang 

terbentuknya buih. Winarno (2008) menyatakan, denaturasi 

merupakan pengembangan rantai peptida dan pemecahan 

protein menjadi unit yang lebih kecil tanpa disertai dengan 

pengembangan molekul. Terjadinya denaturasi ini tergantung 

pada keadaan molekul yang meliputi rantai polipeptida dan 

pada bagian- bagian molekul yang tergabung dalam ikatan 

sekunder. Ikatan – ikatan yang dipengaruhi oleh proses 

denaturasi ini adalah (a) ikatan hidrogen, (b) ikatan hidrofobik, 

(c) ikatan ionik antara gugus bermuatan negatif dan positif. (d) 

ikatan intramolekuler seperti yang terdapat pada gugus 

disulfida dan sistin.  

Pengeringan minimbulkan denaturasi protein atau 

kerusakan pada komponen protein, untuk itu digunakan 

metode oven dengan suhu berkisar 40-45
o
C. Triyono (2010) 

menyatakan, protein akan mengalami degradasi apabila 

dipanaskan pada suhu 50-80 
0
C. Diperkirakan dengan 

pengeringan oven akan terjadi denaturasi yang akan memicu 
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timbulnya komponen hidrofobik, yang memicu terbentuknya 

buih. 

Stabilitas buih merupakan kemampuan suatu bahan 

untuk membentuk buih. Pembentukan buih terdiri dari 3 tahap 

menurut kinsella (1981), tahap pertama protein globular 

berdifusi ke dalam permukaan udara-air dan menurunkan 

tegangan permukaan, tahap kedua terbentuknya lipatan protein 

pada permukaan, dan tahap ketiga interaksi polipeptida untuk 

membentuk film dengan denaturasi dan koagulasi parsial. 

Protein teradsorpsi pada permukaan dan membentuk film yang 

stabil mengelilingi buih dan membentuk buih. 

  Hasil stabilitas buih sangat bervariasi, dimulai dari 

perlakuan dengan menggunakan hati matahari (P1), hati segar 

(P0), dan selanjutnya paling tinggi stabilitas buih adalah 

pengeringan dengan oven (P2).  Hasil ini kemungkinan 

didalam hati oven terdapat kestabilan rantai polipeptida, 

sehingga terbentuk film yang stabil yang melindungi buih. 

  Hati matahari memiliki nilai kestabilan yang rendah, 

kemungkinan karena kerusakan rantai polipeptida yang terjadi 

akibat terjadi pemanasan yang berlebihan dan banyak 

terkontaminasi dengan lingkungan sekitar. Ayanwale et al, 

(2007) manyatakan, kekurangan metode pengeringan matahari 

adalah adanya kontaminasi debu, sangat bergantung pada 

cuaca dan serangan serangga yang dapat menyebabkan bahan 

pangan menjadi rusak. 

4.5 Nilai Daya Serap Minyak 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh nilai daya serap minyak yang nyata  

(P<0,05) diantara perlakuan dengan sinar matahari dan oven. 

Perbedaan nilai kapasitas emulsi dikarenakan perbedaan 
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perlakuan pengeringan. Rata-rata nilai daya serap minyak pada 

berbagai perlakuan dan hasil Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

tertera pada Tabel 6. Data, analisis ragam, dan BNT daya 

serap minyak dapat dilihat pada Lampiran 6a dan 6b. 

Tabel 6. Rata-rata nilai daya serap minyak dan hasil BNT 

Jenis perlakuan Nilai daya serap minyak ± SD (%) 

Hati Segar (P0) 397,4 ±  3,215
b 

Hati Matahari (P1) 396,6 ±14,799
b 

Hati Oven (P2) 303,6 ±  5,508
a 

Keterangan: Rata-rata nilai daya serap minyak menunjukan 

perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05). 

 

Tabel 6 hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-

rata daya serap minyak konsentrat protein hati sapi terdapat 

perbedaan yang nyata (P<0,05). Nilai rata-rata serap minyak 

konsentrat protein hati sapi berturut-turut yaitu konsentrat 

protein hati matahari (P1) adalah 396,6±14,799%, konsentrat 

protein hati oven (P2) sebesar 303,6±5,508% dan konsentrat 

protein hati segar (P0) sebesar 397,4±3,215%.  

Hasil uji BNT menunjukkan nilai rata-rata daya serap 

minyak konsentrat protein hati sapi menunjukkan perbedaan 

yang nyata antara konsentrat protein hati oven dan matahari. 

Daya serap minyak banyak dipengaruhi oleh kandungan asam 

amino penyusun protein bahan, serta jenis protein hidrofobik 

yang tidak larut dalam air memberikan daya serap minyak 

lebih banyak. Hasil ini kemungkinan dipengaruhi oleh 

banyaknya komponen hidrofobik dalam konsentrat protein hati 

matahari dibandingkan dengan konsentrat protein hati oven, 

sedangkan konsentrat protein hati segar juga dimungkinkan 

komponen hidrofobik masih utuh karena memiliki nilai rata-
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rata daya serap minyak yang tinggi dibandingkan dengan 

konsentrat protein hati oven dan sama dengan nilai konsentrat 

protein hati matahari. Pernyataan tersebut sesuai dengan Zayas 

(1997) bahwa, denaturasi protein dapat meningkatkan 

kemampuan protein mengikat minyak, hal ini dikarenakan 

terbukanya struktur protein sehingga memaparkan asam-asam 

amino nonpolar, denaturasi protein yang berlebihan akan 

menurunkan daya serap minyak karena rusaknya rantai 

hidrofobik prortein.   

Penyerapan minyak tidak hanya dipengaruhi oleh 

molekul-molekul hidrofobik saja, tetapi juga ukuran partikel 

protein.  Semakin kecil ukuran protein maka akan semakin 

banyak minyak yang akan diikat. Hasil yang didapatkan 

kemungkinan terjadi perbedaan partikel antara perlakuan hati 

segar, hati matahari, dan hati oven. Sesuai denga pendapat 

Zayas (1997) menambahkan, daya serap minyak suatu protein 

dipengaruhi oleh sumber protein, ukuran partikel protein, 

kondisi proses pengolahan, zat tambahan lain, suhu, dan 

derajat denaturasi protein. Ukuran partikel dan tekstur yang 

lebih halus, lebih seragam dan lebih porus menyebabkan isolat 

protein lebih mudah menyerap dan mengikat minyak.  

 


