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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Analisis Bahan Baku 

     Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji edamame frozen. Parameter 

bahan baku yang dianalisa meliputi kadar protein terlarut, kadar N-amino, pH dan warna. 

Analisis dilakukan pada biji edamame untuk mengetahui kondisi awal dari bahan sebelum diberi 

perlakuan. Data hasil analisa dari bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Data Hasil Analisis Biji Edamame 

      Analisis Nilai 
      Protein Terlarut (%) 1,848   
      N-amino (%) 0,0338 
      pH 6,93 

 

     Hasil analisis menunjukkan bahwa edamame yang digunakan sebagai bahan baku 

penelitian memiliki kandungan protein terlarut yang cukup rendah yaitu 1,848%, sedangkan 

menurut Masuda (1991) kadar protein dalam biji edamame cukup tinggi, yaitu 13,1%. Hal ini 

disebabkan metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode Biuret dimana 

kadar protein terlarut terhitung dari jumlah ikatan peptida yang bereaksi dengan reagen, 

sedangkan kadar protein yang terdapat pada literatur merupakan protein total. Pada penelitian 

ini, kadar protein dihitung dengan menggunakan metode Biuret untuk melihat terjadinya proses 

hidrolisis protein akibat penambahan enzim. 

     Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa kandungan N-amino dalam edamame yang digunakan sebagai 

bahan baku masih sangat rendah yaitu hanya 0,0338%. Jumlah N-amino ini dapat ditingkatkan 

dengan pengolahan yang dilakukan seperti penambahan enzim papain yang akan memecah 

protein dalam edamame menjadi asam amino. Meningkatnya jumlah N-amino ini nantinya 

menunjukkan bahwa protein dalam edamame sudah dihidrolisis oleh enzim sehingga menjadi 

lebih mudah dicerna dalam tubuh. 

     Hasil analisis menunjukkan bahwa pH edamame yang digunakan sebagai bahan baku 

mendekati netral yaitu 6,92. pH edamame ini berada di dalam rentang pH optimum enzim 

papain 5-7.5 (Winarno, 1995), sehingga diharapkan enzim papain akan bekerja dengan baik 

dalam menghidrolisis protein yang terkandung di dalamnya. 
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Biuret) yang semakin menurun, oleh karena proses pemecahan protein oleh yeast. Analisis 

protein terlarut yang dilakukan menggunakan metode Biuret yang menghitung jumlah ikatan 

peptida. Reagen Biuret bereaksi spesifik dengan protein, bukan asam amino (Rising, 1930 

dalam Amalia dan Refdinal, 2010.).  Sehingga semakin banyak ikatan peptida yang terhidrolisis 

maka jumlah ikatan peptida yang terhitung sebagai protein terlarut akan semakin rendah. 
     Hasil analisa ragam (Lampiran 3) menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan lama hidrolisis 

enzim papain berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap kadar protein terlarut dalam sari 

edamame, begitu juga interaksi keduanya sehingga dilakukan uji DMRT (α = 0,05). Pengaruh 

suhu dan lama hidrolisis enzim papain terhadap rerata kadar protein sari edamame dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. 

 
Tabel 4.2 Pengaruh Perlakuan Suhu dan Lama Hidrolisis oleh Enzim Papain terhadap Rerata 

Kadar Protein Terlarut Sari Edamame. 
Perlakuan Rerata Kadar Protein 

Terlarut (%) DMRT 5% Suhu Hidrolisis 
(°C) 

Lama Hidrolisis 
(jam) 

50 
2 8,652  e - 
4 8,130  de 0,8423 
6 7,667  cd 0,8266 

60 
2 8,269  de 0,8488 
4 6,930  bc 0,8071 
6 5,790  a 0,7480 

70 
2 8,450  de 0,8538 
4 7,716  cd 0,8340 
6 6,240  ab 0,7844 

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang 
nyata pada uji DMRT (α=0,05) 

 

      Dari Tabel 4.2 didapatkan bahwa penurunan kadar protein yang paling besar terdapat pada 

pada perlakuan suhu 60°C. Hal ini dikarenakan pada suhu ini, enzim papain menghidrolisis 

ikatan peptida dengan optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Kilinc (2001) dimana stabilitas 

panas dari enzim papain optimum pada pH 6,5-7, suhu 60-65°C dengan aktivitas spesifiknya 

yaitu 12,4 (mmol/menit.mg protein). Perlakuan suhu diatas 65°C akan menurunkan aktivitas 

relatif dari enzim papain. 

     Dari Tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa penurunan kadar protein terlarut pada sari edamame 

dengan perlakuan suhu hidrolisis 70°C tidak sebanyak pada perlakuan suhu hidrolisis 60°C. Hal 

ini dapat disebabkan karena pada suhu ini enzim mulai mengalami denaturasi oleh panas 

sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Menurut Nelson and Cox (2000), pada reaksi 
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     Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa semakin lama waktu hidrolisis yang dilakukan 

menyebabkan meningkatnya kadar N-amino pada sari edamame. Rerata N-amino tertinggi 

dimiliki oleh sari edamame dengan perlakuan lama hidrolisis 6 jam, sedangkan yang terendah 

terdapat pada perlakuan lama hidrolisis 2 jam. Hal ini disebabkan karena semakin lama waktu 

inkubasi yang diberikan akan menyebabkan daya kerja enzim untuk melakukan proses 

hidrolisis semakin panjang (Wirahadikusuma, 1985 dalam Farikhah, 2006). Semakin lama 

waktu inkubasi akan memberikan kesempatan enzim melakukan hidrolisis protein semakin lama 

sehingga akan semakin banyak protein yang terhidrolisis menjadi asam amino. Menurut 

Sudarmadji (1989), hidrolisis pada protein akan menguraikan protein menjadi asam amino 

penyusunnya. Sedangkan Fennema (1996) menyatakan bahwa nitrogen amino akan meningkat 

karena semakin tingginya protein yang terlarut dan tidak terhambatnya aktivitas proteolitik. 

Selanjutnya protein terlarut akan semakin menurun karena terhidrolisa menjadi asam amino 

bebas dan akan semakin meningkatkan kadar N-amino. 

     Hasil analisa ragam (Lampiran 4) menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan lama hidrolisis 

enzim papain berpengaruh nyata (α = 0,05) terhadap kadar N-amino dalam sari edamame, 

begitu juga interaksi keduanya sehingga dilakukan uji DMRT (α = 0,05). Pengaruh suhu dan 

lama hidrolisis enzim papain terhadap rerata kadar N-amino sari edamame dapat dilihat pada 

tabel Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3 Pengaruh Perlakuan Suhu dan Lama Hidrolisis oleh Enzim Papain terhadap Rerata 
Kadar N-amino Sari Edamame. 

Perlakuan Rerata Kadar N-amino 
(%) DMRT 5% Suhu Hidrolisis 

(°C) 
Lama Hidrolisis 

(jam) 

50 
2 0,093  a 0,007295 
4 0,122  c 0,008023 
6 0,130 de 0,008215 

60 
2 0,120  c 0,007872 
4 0,132 de 0,008279 
6 0,146  f - 

70 
2 0,106  b 0,007651 
4 0,125 cd 0,008135 
6 0,135  e 0,008327 

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan yang 
nyata pada uji DMRT (α=0,05) 

 

     Tabel 4.3 menunkukkan bahwa perlakuan suhu hidrolisis 60°C selama 6 jam memiliki kadar 

protein terlarut tertinggi, sedangkan yang terendah dimiliki oleh sari edamame dengan 
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Tabel 4.4 Pengaruh Perlakuan Lama Hidrolisis oleh Enzim Papain terhadap Rerata pH Sari 
Edamame 

Lama Hidrolisis (jam) Rerata pH BNT 0,05 
2 6,71 c 0,0446 

 4  6,67 b  
6 6,59 a  

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

     Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semakin lama proses hidrolisis yang dilakukan, maka pH sari 

edamame yang dihasilkan menjadi semakin rendah. Rerata pH tertinggi terdapat pada sari 

edamame dengan perlakuan hidrolisis dengan enzim papain selama 2 jam, sedangkan rerata 

pH terendah terdapat pada sari edamame yang dihidrolisis selama 6 jam. Hal ini disebabkan 

karena semakin lama waktu inkubasi, akan menyebabkan daya kerja enzim untuk melakukan 

proses hidrolisis semakin panjang, dan semakin banyak gugus karboksilat yang dilepaskan 

melalui proses hidrolisis. Nielsen (2010) menyatakan bahwa suatu larutan protein yang 

terhidrolisis akan mengalami penurunan pH, karena pada saat enzim protease memecah ikatan 

peptida, gugus karboksilat dilepaskan dan akan dibebaskan sejumlah ion hidrogen. Metode 

pengukuran pH dapat digunakan untuk menentukan daya cerna protein, dengan mengukur 

derajat hidrolisis protein oleh enzim pencernaan. Muchtadi (1989) menyatakan bahwa protein 

yang mudah dicerna berarti protein tersebut cepat melepaskan ion-ion hidrogen yang 

diindikasikan melalui penurunan pH yang lebih cepat dalam kurun waktu tertentu. 

 
4.3. Karakteristik Fisik Sari Edamame 

4.3.1 Viskositas 

     Viskositas adalah daya aliran molekul dalam suatu larutan, sebagai fungsi dari ukuran dan 

permukaan molekul, gaya tarik menarik antar molekul dan struktur cairan. Tiap molekul dalam 

cairan dianggap dalam kedudukan setimbang, maka sebelum sesuatu lapisan melewati lapisan 

lainnya diperlukan energi tertentu. Viskositas larutan protein dipengaruhi oleh struktur dan 

konsentrasi protein. Pada konsentrasi yang sama, larutan protein fibrosa mempunyai viskositas 

yang lebih tinggi dibandingkan protein globular. Jadi, juga pada konsentrasi yang sama, larutan 

protein bermolekul besar mempunyai viskositas yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan 

protein bermolekul kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata viskositas sari edamame 

akibat perlakuan suhu dan lama hidrolisis oleh enzim papain berkisar antara 5,33-8,00 Rerata 

viskositas sari edamame dengan berbagai perlakuan suhu dan lama hidrolisis dapat dilihat 

pada Gambar 4.4. 
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menyebabkan peningkatan energi kinetik dari molekul-molekul dalam sari edamame. Menurut 

Rao (2003), pada suhu yang lebih tinggi, molekul-molekul dalam cairan bergerak lebih cepat 

sehingga gaya interaksi antar molekul melemah, akibatnya viskositas cairan akan menurun. 

Selain itu viskositas juga dipengaruhi oleh berat molekul partikel dalam cairan, dimana berat 

molekul yang lebih rendah akan menghasilkan viskositas yang lebih rendah pula. Perlakuan 

hidrolisis sari edamame menggunakan enzim papain menghasilkan protein dengan berat 

molekul yang lebih rendah sehingga mengakibatkan penurunan viskositas. 

 

Tabel 4.6 Pengaruh Lama Hidrolisis oleh Enzim Papain terhadap Rerata Viskositas Sari 
Edamame. 

Lama Hidrolisis (jam) Viskositas (d.Pas) BNT 0,05 
2 7,33 c 0,4997 

 4  6,56 b  
6 5,67 a  

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

     Tabel 4.6 menunjukkan bahwa semakin lama hidrolisis yang dilakukan menyebabkan 

viskositas cenderung menurun. Menurut Avena et.al (2006), nilai viskositas dipengaruhi oleh 

distribusi molekul protein dalam larutan, serta berat molekul protein itu sendiri, sedangkan berat 

molekul protein berhubungan langsung dengan panjang rantai peptida nya. Semakin pendek 

ukuran peptida suatu protein, maka berat molekulnya semakin rendah dan distribusi molekul 

dalam larutan akan semakin mudah, sehingga menghasilkan viskositas yang rendah. Giese 

(1994) menyebutkan protease mengkatalisis pemutusan ikatan peptida dan menghasilkan unit 

molekul lebih kecil atau peptida-peptida bahkan asam amino. Semakin lama waktu inkubasi 

akan memberikan kesempatan enzim papain melakukan hidrolisis terhadap protein dalam sari 

edamame yang semakin lama sehingga akan semakin banyak protein yang terhidrolisis menjadi 

asam amino dengan berat molekul yang lebih rendah, dan mengakibatkan penurunan 

viskositas. 

 

4.3.2 Warna  
     Warna suatu bahan dipengaruhi adanya cahaya yang diserap dan dipantulkan. Nilai L 

menyatakan tingkat terang gelap dengan kisaran 0-100 dimana 0 menyatakan kecenderungan 

warna gelap atau hitam, sedangkan nilai 100 menyatakan warna putih atau terang. Nilai a* 

menyatakan hijau merah dengan kisaran -100 sampai +100, dimana nilai (-) menyatakan 

kecenderungan warna hijau, sedangkan nilai (+) menyatakan kecenderungan warna merah. 

Sedangkan nilai b* menyatakan warna biru kuning dengan kisaran -100 sampai +100 

(Pomeranz and Meloan, 1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata tingkat kecerahan 
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(L) dari sari edamame akibat perlakuan suhu dan lama hidrolisis dengan enzim papain berkisar 

antara 46,67-49,03, rerata tingkat kemerahan (a+) berkisar antara 8,87-10,53 dan rerata tingkat 

kekuningan (b+) berkisar antara 9,8-12,67. 

     Hasil analisa ragam (Lampiran 7,8,9) menunjukkan bahwa perlakuan suhu dan lama waktu 

hidrolisis dengan enzim papain berpengaruh nyata, namun interaksi antara kedua perlakuan 

tersebut tidak berbeda nyata (α=0,05) terhadap rerata kecerahan (L), kemerahan (a+) dan 

kekuningan (b+) dari sari edamame. Hasil beda nyata terkecil dari warna (L*, a+, b+) sari 

edamame akibat perlakuan suhu hidrolisis yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7. Pengaruh Suhu Hidrolisis Enzim Papain terhadap Warna (L*,a+, b+) Sari Edamame. 

Suhu Hidrolisis 
(°C) 

Rerata 
Kecerahan (L*) 

Rerata 
Kemerahan (a+) 

Rerata 
Kekuningan (b+) 

50 48,467 c 9,122 a 12,356 c 
60 47,811 b 9,644 b 12,256 b 
70 47,044 a 10,033 c 10,556 a 

BNT α = 0,05 0,224 0,181 0,162 
* Keterangan : angka yang didampingi huruf berbeda berarti berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 

     Dari Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhu hidrolisis menyebabkan rerata 

kecerahan (L*) dan  kekuningan (b+) semakin menurun, sedangkan rerata kemerahan (a+) 

semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa warna sari edamame menunjukkan kecenderungan 

menjadi semakin gelap sejalan dengan makin tingginya suhu. Perubahan ini dipengaruhi oleh 

reaksi Maillard yang mungkin terjadi pada sari edamame, sebagai interaksi antara gugus amino, 

peptida atau protein dengan gugus hidroksil glikosidik pada gula reduksi. Reaksi Maillard terjadi 

pada bahan yang mengandung gula dan protein tinggi yang mengalami pemanasan sehingga 

menimbulkan warna coklat (Winarno, 1991). Menurut Masuda(1991), edamame memiliki 

kandungan protein sebesar 12,95% dan karbohidrat  sebesar 11,05%. Kandungan inilah yang 

memungkinkan terjadinya reaksi Maillard pada sari edamame.  Rangkaian proses reaksi diakhiri 

dengan terbentuknya polimer nitrogenous berwarna coklat atau yang disebut juga dengan 

melanoidin (De Man, 1999). Warna coklat inilah yang menyebabkan rerata kecerahan dan 

kekuningan dari sari edamame semakin menurun, sedangkan rerata kemerahan cenderung 

meningkat. Hasil beda nyata terkecil dari warna (L*, a+, b+) sari edamame akibat perlakuan 

lama waktu hidrolisis yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Pengaruh Lama Hidrolisis terhadap Warna (L*,a+, b+) Sari Edamame. 

Lama Hidrolisis 
(jam) 

Rerata 
Kecerahan (L*) 

Rerata 
Kemerahan (a+) 

Rerata 
Kekuningan (b+) 

2 48,378 b 9,189 a 12,044 c 
4 47,678 a 9,467 a 11,989 b 
6 47,267 a 10,144 b 11,133 a 

BNT α = 0,05 0,224 0,181 0,162 
* Keterangan: angka yang didampingi huruf berbeda berarti berbeda nyata pada uji BNT 5% 
 

     Dari Tabel dapat dilihat bahwa semakin lama waktu hidrolisis yang dilakukan, maka rerata 

kecerahan (L*) dan kekuningan (b+) dari sari edamame mengalami penurunan, sedangkan 

rerata kemerahan (a+) cenderung meningkat. Hal ini diduga terjadi karena semakin lama sari 

edamame diberi perlakuan suhu, maka kesempatan kontak antara gula pereduksi dan gugus 

amino akan semakin panjang sehingga semakin banyak senyawa melanoidin yang terbentuk 

akibat reaksi Maillard. Interaksi antara gugus amino dan gula reduksi akan menyebabkan 

perubahan warna pada sari edamame yang ditunjukkan oleh menurunnya derajat kecerahan 

dan kekuningan, serta meningkatnya derajat kemerahan. 

 

4.4. Uji Organoleptik 
     Uji organoleptik dilakukan dengan pengujian tingkat kesukaan menggunakan metode 

hedonic scale scoring untuk membandingkan tingkat kesukaan terhadap aroma, warna, rasa 

dan kenampakan dari sampel sari edamame. Pengujian dilakukan dengan menyodorkan 

sampel secara acak yang masing-masing telah diberi kode yang berbeda kepada 30 panelis. 

Setiap panelis diminta untuk menuliskan tingkat kesukaan menggunakan skala hedonik 1-5 

dimana skala terkecil yaitu 1 berarti sangat tidak menyukai dan skala tertinggi yaitu 5 berarti 

sangat menyukai. 

 

4.4.1. Warna 
     Warna merupakan salah satu parameter penting yang menentukan kualitas suatu produk. 

Konsumen akan cenderung menyukai warna yang seragam dan tidak menyimpang. 

 Hasil uji organoleptik menunjukkan rerata tingkat kesukaan panelis terhadap warna sari 

edamame berkisar antara 3,10 (agak menyukai) hingga 4,60 (menyukai). Grafik rerata skor 

tingkat kesukaan panelis terhadap warna sari edamame akibat pengaruh suhu dan lama 

hidrolisis dengan enzim papain dapat dilihat pada Gambar 4.5  
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Tabel 4.9 Uji Lanjut Skor Kesukaan Panelis Terhadap Warna Sari Edamame Akibat Perlakuan 
Suhu dan Lama Hidrolisis dengan Enzim Papain 

Suhu Hidrolisis Lama Hidrolisis Skor Warna DMRT (α=0.05) 

50°C 
2 jam 4,6     a 0,4046 
4 jam 4,5     a 0,4259 
6 jam 4,067  a          0,4401 

60°C 
2 jam 3,8     ab 0,4506 
4 jam 3,367  ab 0,4587 
6 jam 3,433  bc 0,4654 

70°C 
2 jam 3,2     cd 0,4709 
4 jam 3,167  de 0,4757 
6 jam 3,1      e  

Keterangan : Nilai rerata dengan huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (α=0,05) 

 

     Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rerata skor kesukaan panelis terhadap warna sari edamame 

cenderung menurun seiring dengan meningkatnya suhu dan lama hidrolisis sari edamame. 

Peningkatan suhu dan lama hidrolisis menyebabkan terjadinya perubahan warna sari edamame 

menjadi lebih gelap. Hal ini diduga disebabkan oleh reaksi Maillard yang terjadi pada saat 

berlangsungnya proses hidrolisis dengan panas, dimana rangkaian proses reaksi tersebut 

diakhiri dengan terbentuknya senyawa melanoidin yang berwana kecoklatan (De Man, 1999). 

Menurut Apandi (1984), secara alamiah pigmen atau warna dirusak oleh adanya pemanasan. 

Hasilnya makanan dan minuman olahan kehilangan warna dan dapat menurunkan nilai 

sensorik.  

 

4.4.2 Aroma 
     Sari edamame memiliki aroma yang khas, dan apabila tidak diolah dengan cara yang tepat, 

akan menimbulkan aroma yang langu akibat aktivitas dari enzim lipoksigenase. Oleh karena itu, 

untuk menekan aroma yang tidak diinginkan ini dilakukan perlakuan perendaman dengan 

NaHCO3 untuk mendegradasi aktivitas enzim lipoksigenase dalam biji edamame. 

     Hasil uji organoleptik menunjukkan rerata tingkat kesukaan panelis terhadap aroma sari 

edamame berkisar antara 3,07 (agak menyukai) hingga 3,33 (agak menyukai). Grafik rerata 

skor tingkat kesukaan panelis terhadap aroma sari edamame akibat pengaruh suhu dan lama 

hidrolisis dengan enzim papain dapat dilihat pada Gambar 4.6.  
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perlakuan terbaik. Penilaian parameter tersebut meliputi parameter fisik, kimia dan organoleptik. 

Penilaian sifat fisik dan kimia meliputi kadar protein terlarut, kadar N-amino, pH, viskositas, 

serta derajat kecerahan, kemerahan dan kekuningan warna sari edamame. Penilaian parameter 

organoleptik meliputi warna, aroma, rasa dan kenampakan. Penilaian parameter terbaik dapat 

dilihat pada Tabel 4.10 

 

Tabel 4.10 Penilaian Perlakuan Terbaik Berdasarkan Parameter Fisik dan Kimia Sari Edamame  

Suhu Hidrolisis Lama Hidrolisis Nilai Produk 

50°C 
2 jam 0,204 
4 jam 0,182 
6 jam 0,218 

60°C 
2 jam 0,168* 
4 jam 0,171 
6 jam 0,171 

70°C 
2 jam 0,296 
4 jam 0,257 
6 jam 0,271 

Keterangan: * = perlakuan terbaik 

 

     Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa perlakuan terbaik yang dilihat dari parameter 

fisik kimia adalah sari edamame dengan perlakuan suhu hidrolisis 60°C selama 2 jam (T2L1). 

Hasil analisa karakteristik fisik dan kimia dari sari edamame perlakuan terbaik yaitu kadar 

protein terlarut sebesar 8,269%; kadar N-amino sebesar 0,12%; pH 6,717; viskositas 7,33; 

derajat kecerahan (L) 48,6; kemerahan (a+)  8,93; dan kekuningan (b+) 12,67. Penilaian 

perlakuan terbaik dilakukan dengan memberi bobot untuk setiap parameter, dimana 

dikehendaki kadar protein terlarut yang terendah karena penurunan kadar protein terlarut yang 

paling tajam menunjukkan tingkat hidrolisis yang semakin tinggi, kadar N-amino dengan nilai 

tertinggi, viskositas dengan nilai tertinggi, derajat kecerahan dan kekuningan tertinggi, dan 

derajat kemerahan yang terendah.  Penilaian perlakuan terbaik juga dilakukan berdasarkan 

parameter organoleptik, meliputi warna, aroma, rasa serta kenampakan sari edamame. 

Penilaian Perlakuan Terbaik Berdasarkan Parameter Organoleptik Sari Edamame dapat dilihat 

pada Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11  Penilaian Perlakuan Terbaik Berdasarkan Parameter Organoleptik Sari Edamame  

Suhu Hidrolisis Lama Hidrolisis Nilai Produk 

50°C 
2 jam 0,074 
4 jam 0,054* 
6 jam 0,168 

60°C 
2 jam 0,204 
4 jam 0,259 
6 jam 0,299 

70°C 
2 jam 0,304 
4 jam 0,298 
6 jam 0,338 

Keterangan: * = perlakuan terbaik 

 

     Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa perlakuan terbaik yang dilihat dari parameter 

organoleptik adalah sari edamame dengan perlakuan suhu hidrolisis 50°C selama 6 jam (T2L1). 

Sari edamame terbaik secara organoleptik memiliki skor kesukaan terhadap warna sebesar 4,5 

(menyukai), skor kesukaan aroma sebesar 3,267 (agak menyukai), skor kesukaan rasa 3,767 

(agak menyukai) dan skor kesukaan terhadap kenampakan 4,067 (menyukai). Pembobotan 

untuk setiap parameter dilakukan berdasarkan skor kesukaan yang tertinggi. 

 
4.6  Uji T Perbandingan Perlakuan Terbaik dengan Kontrol 
 
     Uji t (t-test) merupakan prosedur pengujian parametrik rata-rata dua kelompok data, baik 

untuk kelompok data terkait maupun dua kelompok bebas. Untuk jumlah data yang sedikit maka 

perlu dilakukan uji normalitas untuk memenuhi syarat dari sebaran datanya. Uji-t menilai 

apakah mean dan keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. 

Analisis ini digunakan apabila kita ingin membandingkan mean dan keragaman dari dua 

kelompok data, dan cocok sebagai analisis dua kelompok rancangan percobaan acak. Uji t 

berpasangan (paired t-test) biasanya menguji perbedaan antara dua pengamatan. Uji t 

berpasangan biasa dilakukan pada subjek yang diuji pada situasi sebelum dan sesudah proses, 

atau subjek yang berpasangan ataupun serupa. Lanjutan dari uji t berpasangan adalah uji 

ANOVA berulang (Ariyoso, 2009). 

     Berdasarkan uji T (Lampiran 16 dan 17) hasil penentuan perlakuan terbaik secara fisik dan 

kimia sari edamame pada penelitian ini adalah perlakuan suhu hidrolisis 60°C selama 2 jam, 

sedangkan yang terbaik secara organoleptik adalah perlakuan suhu hidrolisis 50°C selama 4 
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jam. Perlakuan terbaik ini kemudian dibandingkan dengan kontrol yaitu sari edamame tanpa 

perlakuan hidrolisis. Perbandingan antara sari edamame perlakuan terbaik dengan kontrol 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

Tabel 4.12 Perbandingan Sari Edamame Perlakuan Terbaik dengan Kontrol 

Parameter Sari Edamame 
Perlakuan Terbaik 

Sari Edamame 
Kontrol (**) 

Notasi  
(Uji T 5%) 

Kimia & Fisik     
Protein Terlarut (%) 8,269 10,848 * 

N-amino (%) 0,120 0,003 * 
pH 6,717 6,93 * 

Viskositas 7,33 8,33 tn 
Derajat Kecerahan (L) 48,6 48,967 tn 

Derajat Kemerahan (a*) 8,933 8,867 tn 
Derajat Kekuningan (b*) 12,667 12,567 tn 

    
Organoleptik    

Warna 4,50 4,0 tn 
Aroma 3,27 3,17 tn 
Rasa 3,77 4,27 tn 

Kenampakan 4,07 3,70 tn 
Keterangan : ** = tanpa penambahan enzim (tanpa perlakuan hidrolisis) 

     Dari Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa hasil uji T menunjukkan perbedaan nyata antara kadar 

protein terlarut, kadar N-amino, pH sari edamame perlakuan terbaik dengan sari edamame 

tanpa perlakuan hidrolisis enzimatis. Sedangkan parameter viskositas, derajat kecerahan, 

kemerahan dan kekuningan tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

     Sari edamame perlakuan terbaik memiliki kadar protein terlarut yang lebih rendah (8,269%) 

daripada sari edamame kontrol (10,848%). Hal ini disebabkan karena sebagian protein terlarut 

pada sari edamame perlakuan terbaik sudah terhidrolisis menjadi bentuk asam amino yang 

lebih sederhana oleh enzim papain yang ditambahkan. Pengukuran kadar protein terlarut 

menggunakan metode Biuret yang bereaksi negatif dengan asam amino (Sumardjo, 2006). 

Maka dengan demikian kadar protein terlarut yang lebih rendah menunjukkan tingkat hidrolisis 

protein yang lebih tinggi.  

     Kadar N-amino sari edamame perlakuan terbaik (0,12%) lebih tinggi daripada kadar N-amino 

pada sari edamame kontrol (0,034%). Hal ini disebabkan karena penambahan enzim papain 

pada sari edamame perlakuan terbaik menyebabkan protein di dalamnya terhidrolisis sehingga 

dihasilkan lebih banyak N-amino. 
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     Pada perbandingan sari edamame perlakuan terbaik dan kontrol, diketahui sari edamame 

perlakuan terbaik memiliki nilai pH yang lebih rendah (6,717) daripada sari edamame kontrol 

(6,93). Nilai pH yang lebih rendah ini dapat disebabkan oleh proses hidrolisis protein yang 

dilakukan oleh enzim papain. Nielsen (2010) menyatakan bahwa suatu larutan protein yang 

terhidrolisis akan mengalami penurunan pH, karena pada saat enzim protease memecah ikatan 

peptida, gugus karboksilat dilepaskan dan akan dibebaskan sejumlah ion hidrogen. 

     Viskositas sari edamame perlakuan terbaik lebih rendah (7,33) daripada sari edmame 

kontrol (8,33) namun hasil uji T menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara 

keduanya. Hasil analisa viskositas yang lebih rendah ini disebabkan karena pada sari edamame 

perlakuan terbaik, protein telah terhidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan berat 

molekul yang lebih kecil. Avena et.al (2006), nilai viskositas dipengaruhi oleh distribusi molekul 

protein dalam larutan, serta berat molekul protein itu sendiri, sedangkan berat molekul protein 

berhubungan langsung dengan panjang rantai peptida nya. Semakin pendek ukuran peptida 

suatu protein, maka berat molekulnya semakin rendah dan distribusi molekul dalam larutan 

akan semakin mudah, sehingga menghasilkan viskositas yang rendah 

     Perbandingan sari edamame perlakuan terbaik dengan sari edamame kontrol tidak 

menunjukkan perbedaan nyata pada hasil analisis warna, baik derajat kecerahan (L), derajat 

kemerahan (a*) maupun derajat kekuningan (b*). Sari edamame perlakuan terbaik memiliki nilai 

kecerahan dan kekuningan yang lebih rendah, serta derajat kemerahan yang lebih tinggi 

daripada sari edamame kontrol. Secara umum dapat dikatakan bahwa sari edamame perlakuan 

terbaik memiliki warna yang cenderung lebih gelap jika dibandingkan dengan sari edamame 

kontrol. Hal ini disebabkan oleh terjadinya reaksi  Maillard yang mungkin terjadi pada sari 

edamame, sebagai interaksi antara gugus amino, peptida atau protein dengan gugus hidroksil 

glikosidik pada gula reduksi, yang menghasilkan senyawa berwarna kecoklatan. 

     Pada perbandingan sari edamame perlakuan terbaik dan kontrol, diketahui bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang nyata antara keduanya pada semua parameter organoleptik, baik 

dalam hal warna, aroma, rasa maupun kenampakan. Sari edamame perlakuan terbaik memiliki 

skor kesukaan warna, aroma dan kenampakan yang lebih tinggi daripada sari edamame 

kontrol, sedangkan dalam hal rasa, sari edamame kontrol lebih disukai daripada sari edamame 

perlakuan terbaik. Pada proses hidrolisis yang dilakukan terhadap sari edamame perlakuan 

terbaik, mungkin dihasilkan asam amino yang bersifat hidrofobik. Halasz dan Lasztity (1991) 

menyatakan bahwa hidrolisis  enzimatik terhadap protein tertentu akan menghasilkan peptida 

tertentu yang menibulkan rasa pahit. Rasa pahit ini dipengaruhi oleh kandungan asam amino 

yang bersifat hidrofobik dalam suatu bahan berprotein.. 


