RAKTERZSTIK GEL CAMPURAN KOMPONEN PEMBENTUK GEL
G) DARI DAUN TANAMAN Cyctea barbata, L. Miers
ENGAN HIDROKOLOID KOMERSIAL
q e l characteristics of Mixtures of Gel Forming Components (GFC) from Leaves
of CycIea barbata L. Miers Plants with Commercial Hydrocolloids

This research was aimed to obtain the commercial hydrocolbids capable of
fqrming gel with GFC and its fractions. The effect of addition of commercial
h$drocolloids on the GFC, F5 and F3 gels was studied using Stevens-LFXA Texture
Abalyzer. The commzrcial hydrocolloids evaluated were xanthan gum,
~ b b o x y m e t h cellulose
~l
(CMC), Methyl cellulose (MC), Agar (Ag), Alginate (Alg),
Gbm Arabic (GA) and Low rnethoxyl pectins (LMF'). Appmmtly, only the
~ + ~ m e r c ialginate
aI
and tow methoxyl pectins were able to form gel with GFC and
it$ fractions. The interaction between gums was usually called as synergism if the
r suit could increase gel strength and rigidity. However the gel may release water, i.e.
s neresis phenomena. The anfagonism shows opposite properties. The gel strength
d rigidity of mixtures gel of LMP-GFC and GFC fiactiocs were much higher than
t t of mixtures gel of Alg-GFC and GFC frections but the syneresis phenomena was
ldwer.
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Sifat fungsional utarna suatu hidrokoloid adalah &pat

meningkatkan

kekentalan sistem cairan dan menghasilkan gel (Harvey, 1960; Myers dkk., 1965;
Mitchell, 1980; Gross dkk., 1980). Gelasi merupakan fenomena penggabungan atau
pembentukan

ikatan silang rantai polisakarida sehingga membentuk jejaring tiga

djmensi yang bersifat kontinyu (Mitchell, 1976; Dea, 1979), dimana jejaring tersebut
mbmpu memobilisasi dan memerangkap cairan untuk menghasilkan formasi semi
Hdat (Glicksrnan, 1979; Fardiaz, 2989), dan tahan dibawah tekanan tertentu (Moms,
1479; Ainsworth dan Blanshard, 1980; Bell, 1989).

Pada

saat gelasi,

rantai-rantat

polirner hidrokoloid saling bergabung

mcmbentuk ~katansllang yang menjadi dasar dari seluruh jejaring gel (Fardiaz, 1989;
Nielsen dan Pigott, 1994; Gomez-Guillen dkk., 1996). Dalam pembentukan gel,
terdapat 3 jenis shuktur hidrokoloid yang mungkin terbentuk (Monis, 1979), yakni
bentuk heliks, pita dan kotak telur (Glicksman, 1989; Oakenfull, 1984; Windhab,
15496) seperti diperlihatkan pada Gambar 14. Gel yang terbentuk melalui pemanasan
latutan

hidrokoloid

yang

dilanjutkan

dengan pendinginan

sebagian

besar

menghasilkan konformasi pita dan heliks (Glicksman, 1969; Morris. 1979; Rao dkk.,
1493), sedangkan gel y a g linduksi oleh mineral &pat menghasilkan konformasi

k@ak telur (Oakenfull, 1984).

Gambar 14. Diagram skematik konfonnasi gel hidrokoloid; konformasi pita (A),
konfomasi heliks ganda (B) dm konformasi kotak telur (C)
(Glicksman. 1979; Fardiaz, 1989; Oakenfull, 1984; Windhab, 1996)

Sebagian hidrokoloid dapat mengalami gelasi tanpa penambahan komponen
lain (Pdmeranz, 1991), narnun sebagian membutuhkan komponen lain untuk
rnenglnduksi gelasi (Morris, 1979; Christensen dan Trudsoe, 1980). Komponen yang
dbpat memacu gelasi dapat berupa hidrokoIoid atau carnpuran beberapa hidrokoloid
d b hrutan polielektrolit (Morris, 1987; Ainsworth dan Blanshard, 1980; Kobayashi
d b Nakahama,
~
1985) Apab~lapenambahan hidrokoloid menyebabkan terjadinya

gblasi atau meningkatkan sifat-sifat gel maka keadaan itu disebut interaksi sinergistik
(ehristensen dan Trudsoe, 1980; Kaletung-Gencer dan Peleg, 1986; Dea, 1989).
Slnergistik melibztkan iilteraksi ikatan antar gugus fimgsional maupun interaksi
hjdrokoloid dengan pelarut d~sekitarnya(Clark dkk., 1983).
Interaksi sinergistik dilaporkan terjadi antara gom biji lokus dengan agarosa
aQau K-karagenan (Dea, 1979), guar dengan karagenan (Kaletung-Gencer clan Peleg,
1986), pati dengan hldrokoloid cincau hitam (Hasbullah dan Fadiaz, 1998), CMC
dkngan gom biji lokus (Kaletung-Gencer dan Peleg, 1986), karagenan dengan gom
blji lokus (Christensen dan Trudsoe, 1980), gom xantan dengan pati (Glicksman,
1$69), agar-agar dengan tragakan (Merory, 1960). Interaksi tersebut penting untuk
n+ernodifikasi penampilan produk pangan. Contoh penerapan sinergistik adalah
njodifikasi formula es krim dengan penambahan hidrokoloid yang mempunyai
k9mampuan berbeda, seperti karagenan dengan gom biji lokus (Glicksman, 1979).
Gbm biji lokus diharapkan sebagai pengental dan karagenan untuk mencegah
tqrpisahnya adonan, sehingga terbentuk formula yang dapsr menutupi kelemahan
dasing-masing hidrokoloid tersebut dan tercipta formula yang lebih sempurna.

Penambahan hidrokoloid sinergis biasanya ditujukan untuk meningkatkan
kqalitas reologi produk (Niwa dkk., 1988)dan berhubungan dengan penerimaan
oqganoleptik konsumen (Chung dan Lee, 1990). Interaksi sinergistik hidrokoloid
dqpat dipelajari melalui pengukuran kekentalan larutan dan sifat tekstur gel yang
dihasilkan (Mitchell, 1980; Gross dkk., 1982). Kekuatan gel, kekakuan gel dan
elbstisitas gel merupakan parameter yang banyak dipergunakan untuk melakukan
ewaluasi kualitas gel (Peleg, 1983; Angalet, 1988; Baird dan Pettitt, 1993).
Parameter sineresis juga dipergunakm untuk mengevaluasi kualitas suatu gel
(Christensen dan Trudsoe, 1980 ), dan Oampir semua gel menunjukkan fenomena ini
@alter,

1981). Proses sineresis berlmgsung secara spontan setelah gel terbentuk

sekalipun disimpan pada suhu rendah (Bell, 1989), karena setiap hidrokoloid
mkmpuny ai kemampuan mengikat air yang b e h d a (Glicksman, 1979), yang
berhubungan dengan sineresis dan tekstur produk gel yang dihasiikan.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan hidrokoloid komersial yang
barsinergis dengan KPG, memperoleh formulasi yang mampu rnenghasilkan sifat
te$-stur gel terbaik dan mempelajari kemungkinan model konformasi pola sinergistik

a G dengan hidrokoloid tersebut.

BS\BAN DAN METODE PENELITlAlY
S$leksi Hidrokoloid Sinergistik
Sebanyak 1.5 g bubuk KPG, F-5, F-3 masing-masing 1010s ayakan 32 mesh
ditambah 0.5 - 2.5 g hidrokoloid komersiaI clan dilarutkan kedalam 90 ml air bebas
iob serta ditambahkan 0.4 mmol CaClz , kemudian volume akhir ditepatkan sampai
Id0 ml dengan air bebas ion. Hidrokoloid komersial yang diseleksi adalah gom arab,
gqm xantan, agar-agar, metil selulosa, LMP dan alginat. Larutan tersebut kemudian
&@anaskan pada suhu 90°C selama I0 menit sambil diaduk perlahan, kemudian di
sating dengan kain kasa dan dimasukkan ke dalam cetakan paralon dengan diameter

2 cm, tinggi 2 cm, dan selanjutnya cetakan yang berisi adonan diatur bejejer d a r n
w+dah plastik clan disimpan @a

lemari pendingin dengan suhu S°C. Setelah

pebyirnpanan, sebagian carnpuran dapat menghasilkan gel. kemudian dipelajari sifat

Sifat Tekstur Gel
Pengukuran sifat tekstur gel meliputi kekuatan pecah dan kekakuan gel
dilakukan dengan menggunakan alat Steven LFRA (leatherhead food research
association) tekstur analyzer TA1000-1000 GxlG (EngZand) pada gel yang telah
diinkubasi selama 5 jam, 15 jam dan 25 jam di dalam lemari pendingin suhu 5%.
Kondisi pengukurannya adalah jarak probe plastik dari atas sampai meja pengukuran
60 mm, kecepatan probe 2 mm/dt, diameterprobe 0.475 cm (luas daszirprobe =I 7.71
ml;12), kecepatan kertas grafik 30 mm/menit. Dari pengukuran tersebut akan diperoleh

kdrva yang mempunyai bentuk diperlihatkan pada Gambar 15
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C
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Keterangan :
0 - C :Penetrasi pecah, B - C : Beban@

Penetrasi {mm)

B : Titikpocah

aambar IS. Sketsa umum kurva hasil pengukuran Stevens LFRA TextureAnalyzer

Data yang diperoleh dinyatakan sebagai kekuatan gel dan kekakuan gel seperti
y$ng dilakukan Fry dan Hudson (1983); Angalett (1986). Fry dan Hudson (19833,
Giregoly (1986) yang sama-sama menyatakan bahwa kekakuan gel (g/mm)
nderupakan perbandingan antara beban pada saat gel pecah (g) dengan dalamnya
Mnetrasi (mm) Sedangkan menurut Angalett (1986) kekuatan pecah merupakan
bssamya kekuatan (glmm2) yang diperlukan untuk memecah gel dan tltik pecah
diiinterpretasikan sebagal dalamnya penetrasi (mm) pada saat gel itu pecah. Parameter
tefsebut dapat juga dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

Kekuatan pecah (g/mm2)
Kekakuan gel (g/mm)

:

Beban wcah
Luas p m u k a a n dasar prohe
Beban vecah .
Penetrasi pecah

I)engu kuran Sineresis

Campuran hidrokoloid yang mulai mengental dimasukkan kedalam cetakan
paralon diameter 2 cm, tinggi 2 cm, bagian bawahnya ditutup dengan plastik
bkrlobang (5 lobang), diisi hingga penuh dan disimpan pada suhu

5°C selama 5 jam

(berat gel + paragon = W1). Gel campuran dikeluarkan dari ruang pendinginan seteIah
&simpan selama 15 jam, dan air yang terlepas kepermukaan gel diisap dengan
syringe, berat gel didalam cetakan ditimbang (W2). Sineresis setelah penyimpanan 15
jam

drhitung berdasarkan penurunan berat gel, yaitu Sls

sjneresis setegah 25 jam dihitung dengan rumus S 25,-=

*SlL

= W1 -

W2, sedangkan

Wl - Ws.

DAN PEMBAHASAN

Idekuatan dan Kekakuan Gel
Berdasarkan hasil pengamatan visual mengenai gelasi ternyata KPG, F5 dan

F3 masing-masing pada konsentrasi 1.5% b h tidak dapat membentuk gel walaupun
tdlafi ditambahkan 0.4 mmol CaCL2 pada 1000 ml larutan tersebut. Dengan demikian
uhtuk mempelajari sifat fungsional KPG dalam pembentukan gel, selanjutnya
dilakukan seleksi hidrokoloid komersial untuk mendapatkan hidrokoloid yang dapat
berinteraksi sinergis dan dapat membentuk gel dengan KPG, F5 dan F3.
Dan seleksi, diperoleh informasi bahwa KPG, F5 dan F3 dapat membentuk
gel apabila dicampurkan dengan alginat atau LMP. Nilai kekuatan gel, kekakuan serta
sineresis gel campuran tersebut dipengaruh~oleh konsentrasi, lama penyimpanan dan
jelnis sampel yang diuji, seperti diperlihatkan pada Gambar 1 6 dan Lampiran 9.

KPG 5
OKPG I5
O KPG 25
OF-5 5
U F-5 15
0 F-5 25
i
B F-3 5
0 F-3 15
F-3 25

c

e

U-n

0

C

-

a

-

'?

a

c

4

N

2

"-,

c

4

4

C

Y

-

-

4
ci

<

2

Jenis dan konsentrasi hidrokoloid
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Jenis dan Konsentrasi Hidrokoloid
Ketecangan : F-5 ( f r a k i dengan BM 1.000.OW-2.000.000 Da)
F-3 ( f d s i dengan BM 300.000-500.000 Da)
A = Alginat (Alg), P = LMP.
5.15 dm 25 adalah w&u inkubasi &lam jam
0.5 - 2.5 = konsentrasi alginat atau LMP &lam%

Gslmbar 16. Kekuatan gel (x), Kekakuan gel (y) dan Sineresis gel (2) carnpuran KPG,
F5, F3 (1.5 % b/v) dengan LMP atau Alginar pada konsentrasi 0.5-2.5%
b/v setelah dishpan pada suhu *5% selama 5 jam, 15 ?am dan 25 jam.

Honsentrasi Hidrokoloid Kornersial
Pemakaian hidrokoloid sebagai bahan campuran pangan berkisar antara 0.5%2.5% blv, tergantung dari tingkat kekentalan produk yang diinginkan. Hasil analisis
pengaruh penambahan LMP ataupun alginat yang ditingkatkan dari 0.5% menjadi
2.5% kedalam 1000 mi larutan KPG l.5Chb/v, F5 1.5O/do/v dan F3 1.5%b/v dapat
rneningkatkan kekuatan dan kekakuan gel pada larutan KPG, F5, F3 yang diuji.
SBcara umum, peningkat~nkonsenirasi LMP ataupun alginat dari 0.5 % menjadi 2.5

% inenghilkan kekuatan dan keiakuan gel campman sampel-LMP lebih tinggi dari
gel

campuran

sampel-aIginat

pada

konsentrasi

yang

sama,

persentasenya

di-perlihatkanpada Lampiran 10.
Kaletung-Gencer clan Peleg (1986) melaprkan bzhwa perubahan rasio
c*mpuran karboksimetil selulosa (CMC) dengan gom biji lokus (GBL) dari 50:50
ntenjadi 30:70 dari 1000 ml larutan 0.5% blv dapat meningkatkan kekentalan
tarukurnya sekitar 20%, perubahan rasio gom guar (GG) dengan karagenan (C) dari
25:75 menjadi 50:50 dari 1000 ml larutan 1% blv menyebabkan peningkatan
kekentalan terukur sekitar 20%. Dibandingkan dengan interaksi sinergis CMC-GBL
&n GG-C, perubahan konsentrasi KPG, F5, F3-LMP dan KPG, F5, F3-Aiginat 1.5 :
0 ~ 5 %menjadi 1.5 : 2.5% tidak saja meningkatkan kekentalan terukur pada larutan
campuran, namun memberikan efek gelasi yang besifat sinergis pula, ha1 ini mungkin
disebabkan oleh karena perbedaan sifat gelasi, dimana interaksi KPG-LMP dan KPGaqginat didukung oleh gugusan uronat yang membentuk gel dengan ioa bivalen,
rnungkin konformasi tersebut tejadi karena adanya interaksi sinergis antara asam

galakturonat dari KPG dengan bagian asam galakturonat dari LMP atau antara asam
galalrturonat dari KPG dengan asarn guluronat dari alginat, sehingga peningkatan
msio LMP atau alginat akan memperbanyak peluang terjadinya interaksi yang tentu
wja berdampak pada peningkatan kekuatan dan kekakuan gel yang dihasilkan.
Sementara itu interaksi sinergis CMC-GBL dan GG-C didukung oleh rantai manan

pang tidak dapat membentuk gel. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena
eningkatan rasio CMC-GBL dan GG-C akan menyebabkan semakin banyaknya
glugus OH yang membentuk jembatan hidrogen melalui OH dari rantai manan (GBT,)
dengan OH dari CMC maupun OH dari GG dengan OH dari galaktosa (C) sehiigga
dapat menyebabkan kekentalannya meningkat 20%.
Interaksi KPG-LMP, KSG-alginat maupun C W - G E L dan GGC memp~myai
Wberapa kemiripan, yaitu relatif sangat stabil pada pH rendah namun kemungkinan
@nyebabnya agak berbeda. Pada campuran KPG-LMP dan KPG-dginak, penurunan
$I
pada awal gelasi akan memacu terjadinya protonasi gugus fungsi uronat sehingga

+pat menyebabkan terjadinya jembatan Iogam yang bersifat stabil pada gel tersebut.

Skdangkan pada kedua hidrokoloid CMC-GBL dan GG-C, penurunan pH tidak
Wrpengaruh terhadap kekentalan larutan campurannya, karena gom tersebut tidak
bprmuatan, sehingga stabilitas kekentalannya tidak tergantung dari pH lingkungan.
Ikngan demikian, penerapannya juga cocok untuk produk yang mempunyai pH
rtmdah.
Peningkatan kekuatan dan kekakuan gel dengan semakin tingginya konsentrasi
hkdrokoloid kornersial (LMF' atau aiginat) dapat disebabkan oleh semakin besarnya
+luang

kontak antara rantai-rantai hidrokoioid yang berkontribusi terhadap

peningkatan jumlah zone ikatan dan akhirnya akan menghasilkan gel yang lebih kuat
dbn kaku. HZLIini sesuai dengan pendapat Dea (1979) yang menyatakan bahwa
&ningkatan konsentrasi hidrokoloid komersial akan &pat meningkatkan terjadinya
idteraksi

ikatan

(churn-cham

znteraction)

yang

semakin

kompak

untuk

demperbanyak daerah agyegasi halus ( a ~ r e g a t e dsmooth regions), sehingga
menyebabkan terjadinya peningkatan nilai kekuatan dan kekakuan gel.
Waktu Penyimpanan

Gelasi campuran KPG, P5, F3 dengan LMP atau alginat membutuhkan
tehggang waktu cukup lama untuk m e n a s i l k a n konformasi stabil. Pengaruh waktu
&nyimpanan terhadap kekuatan dan kekaklran gel dipertihatkan pada Gambar 14
(Halaman 78).
Dari Garnbar tersebut dapat diamati bahwa kekuatan dan kekakuan tertinggi
dlbroleh dari gel campuran yang telah dlsimpan selama 15 jam, kemudian
wngalami penurunan pada penyimpanan 25 jam. Pada penyimpanan 5 jam pertama,
gel yang dihasilkan belum tegar, karena interaksi antar rantai h~drokoloidmaslh
d4larn tahap penyusunan konformasi, dan interaksi ikatan mencapat tahapan agregasi
st+bll setelah 15 jam, sehlngga kekuatan clan kekakuan gel lebih tlngB, untuk
k4mudian mengalami penurunan setelah 25 jam sejalan dengan meningkatnya
s ~ b e r e syang
~ s menyebabkan kenampakkan gel menjadi kering dan kendor.
Kenyataan tersebut t d a k jauh berbeda dengan pendapat Morris (1979) dan
Bb11 1,1989), yang menyatakan bahwa proses gelas1 hidrokolold diawali dengan
k4larutan h~drokoloiddi da!am air, kemudian rantai molekulnya akan bergetar karena

adanya gaya elektrostatis yang menimbuikan energi kinetik untuk mengatur posisi
@gartejadi interaksi pada struktur primer, terbentuknya jembatan logam rnelalui
nkatan ionik yang menghasilkan simpul ikatan antara molekul hidrokoloid yang
berdekatan,

teqadinya

ikatan tersier yang sebagian besar disebabkan oleh

pembentukan ikatan hidrogen intra ataupun antar hidrokoloid yang membantu
fpemperkuat jejaring tiga dimensi dan tahap pembentukan struktur kuartemer yang
melibatkan interaksi antar molekul hidrokoloid untuk menghasilkan struktur d m
tkktur gel yang tegar. Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa waktu inkubasi
berperan dalam pembentukan konformasi yang stabil, dimana pda gelasi campuran
J@G dengan hidrokoloid komersial LMP maupun alginat, proses tersebut mampu
mecghasilkan gel yang paling tegar setelah penyimpenan selama 15 jam yang
ditandai dengan nilai kekuatan pecah, rigiditas dan banyaknya sineresis.

l e n i s Sampel (KPG dan Fraksi)
Sifat intrinsik masing-masing sampel merupakan faktor penting dalam proses
Wrnbuatan formula gel, karena sifat tersebut sangat menentukan kualitas gel yang
dihasilkan. Sifat intnnsik yang berpengaruh terhadap proses gelasi diantaranya adalah
&rat molekul (BM) dari hidrokoloid yang bersangkutan. Dari Gambar 14 (halaman

718)dapat diamati bahwa KPG, F5 clan F3 menghasilkan karakteristik gel yang relatif
btzrbeda, ha1 in1 rnungkin d~sebabkanoleh karena perbedaan berat molekulnya.
Menurut Mitchell (1979), semaktn besar berat molekul sampel yang diujl
@aka jejaring tiga dimensi yang terbentuk juga akan semakin banyak dan akan
nhenghasllkan gel yang lebih kuat dan kaku. Dari berat mole!culnya F5 mempunyai

berat molekul sekitar (1.000.000-2.000.000 Da), sehingga kekuatan clan kekakuan
gelnya akan lebih t~nggi dari F3 (300.000-500.000 Da) maupun KPG. Pada
konsentrasi dan kondisi I~ngkunganyang sama, KPG yang merupakan campuran F5,
F3 dan komponen lain dan tidak membentuk gel tanpa penambahan LMP/alginat.
Interaksi slnergistik antara KPG-LMPKPG-alginat juga

merupakan interaksi

dmfugon~sizk
yang menghasilkan gel dengan kekuatan dan kekakuan gel lebih lemah.

Interaksi antagonistik antara F5, F3, F0.6 dan komponen kin, mungkin disebabkan
oleh karena sebagian fiaksi dengan EM rendah bersifat mengkelat sebagian ion ca2+
&tau menutup gugus uronat yang dibutuhkan untuk menghasilkan jembatan ionik
yang menjadi dasar dari jejaring gel. Fenomena penunman kekuatan gel akibat
berkurangnya ion ca2* ciijumpai pada gel konsentrat protein whey 12%, dimana
penurunan jumlah ion caZ+dari konsentrasi 2.7-4.5 mmol menjadi 0.6-1.1 mmol
melahi diaiisis ganda akan menyebabkan penurunan kekuatan gel tersebut antara 20-

25% (Mei dkk., 1996)
@idrokoloid Komersial
Dari seleksi hidrokoloid telah diketahui bahwa tidak semua hidrokoloid
komersial mampu berinteraksi sinergistik dan membentuk gel dengan ketiga sampel
Hang diuji. Hanya LMP dan alginat yang mampu berinteraksi secara sinergistik. Hasil
pengamatan menunjukkan bahwa interaksi LMP dengan KPG, F5, F3 menghasilkan
gel dengan kekuatan pecah dan kekakuan gel lebih tinggi dari interaksi alginat
dengan KPG, F5, F3. Diduga sifat intrinsik masing-masing hidrokoloid tersebut juga
tierperanan terhadap kekuatar. gel yang dihasilkan. Sifat intrinsik yang kemungkinan

berperan mempengamhi sifat tekstur gel adalah struktur dasar, gugus fungsional aktif,
berat molekul (BM) dan tingkat percabangan.
Proses pembentukan gel dari LMP telah dilaporkan mengikuti konformasi
model kotak telur (Glicksman, 1979; Bell, 1989; Walter, 1991), dan dari analisis jenis
@la KPG, F5, F3 telah diperoleh inforrnasi bahwa senyawa tersebut tersusun oleh
asam gaiakturonat dan galaktosa, sehingga diduga interaksi antara KPG-LMP, FS-

LMP, F3-LMP akan menghasilkan konformasi model kotak telur dan gel. yang
dihasilkan leblh kompak, halus dengan sineresis yang lebih rendah. Model kotak telur
kemungkinan terjadi karena hubungan &a

dimulai dari bagian aksial pada ikatan

a(iI-4fO-glikosidik dari struktur gula berkarbon enam yang mengikuti fonnasi C1

&n

ZC,khususnya padit asam galakturonat dan asam guluronat (Morris, 1989; Bel,

1489; Walter, 1991).
Konformasi gel alginat telah dilaporkan oleh Grant dkk (1973) dan Oakenfull,

(1984) mengikoti model kotak telur, sementara model KPG clan fiaksinya juga diduga
mengikuti model

kotak

telur,

namun

penggabungan kedua model

tersebut

menghasilkan gel yang kurang k ~ m p a k ,dengan nilai sineresis yang tinggi, hal ini
di4uga berkaitan dengan perbedaan struktur monomer diantara KPC dengan alginat
juga ikut berperan dalam gelasi. Kemungkinan lain yang menyebabkan kurang
kdmpaknya struktur gel alginat dengan KPG adalah derajat metilasi dari KPG dan
rasio guluronat-manuronat dari alginat. Berdasarkan komponen gula KPG dan fraksi
yaitu asam galakturonat dan gzlaktosa, dimana ada kemungkinan asam galakturonat
betfungsi sebagai rantai utama &n

galaktosa sebagai rantai sa~nping, maka

keinungkinan bagian yang berinteraksi dalam gelasi campuran KPG-LMP adalah

a6am galakturonat-galakturonat, seh~nggakekuatan clan kekakuan gel campuran

KPG-LMP Iebih balk darl campuran KPG-alg~nat, sementara interaks~ asam
galakturonat dengan asam guluronat d a r ~alginat menghas~lkan kekuatan dan
kekakuan gel yang leblh lemah karena berbeda stmkturnya

Fenomena sineresis biasanya dialami oleh setiap gel baik gel dari hidrokoloid
tunggal maupun gel campuran beberapa hidrokoloid, dimana proses tersebut diawali
dbngan bergetarnya konformasi yang panjang dari jejaring gel, sehingga mengkerut
dim memeras air dibagian zone ikatan sampai keluar &xi mahik gel (Dea, 1979 dan
Bell, 1989). Sineresis gel dapat diperkecil dengan berbagai cam, diantarariya adalah
dengan meningkatkan konsentrasi hidrokoioid dan menambahkan senyawa pengikat
air seperti gula.
Pengamatan terhadap sineresis gel selama penyimpanan menunjukkan bahwa
semakin lama disimpan maka gel akan mengalami sineresis yang lebih besar, narnun
btsamya sineresis disvnping terpengaruh oleh berat molekul fraksi juga dipengaruhi
oleh konsentrasi hidrokoloid. Peningkatan konsentrasi LMP dari 0.5 % menjadi 2.5 %
+pat

menekan terjadinya sineresis setelah 25 jam penyimpanan yakni sebesar

9E.7596 pada F5-LMF',

64.65% pada F3-LMP dan 83.57% pada KPG-LMP,

sedangkan pada gel hasil interaksi 5.26% FS-alginat, 46.23O/0 pada F3-alginat dan
24.63% pada KPG-alginat.

Secara umum interaksi komponen pembentuk gel cincau dengan LMP dapat
rnenghasilkan gel dengan nilai si~eresisyang lebih rendah dibafidingkan dengan

(KPG, F5 clan F3)-alginat, ha1 ini mungkin berkaitan dengan kecocokan konfonnasi
ptida rantai utamanya yang tersusun oIeh rangkaian a-am galakiuronat pada W G -

LMP, sementara pada KPG-alginat konformasi mungkin disebabkan oleh asam
gblakturonat dengan asam guluronat yang secara struktur tidak sama.
Diamati dari berat moiekulnya, ternyata gel campuran LMP maupun alginat
dengan molekul fraksi yang mempunyai berat molekul lebih besar seperti F5
cenderung mengalami sineresis yang lebih rendah dibandingkan dengan F3 maupun

KIPG, ha1 ini mungkin disebabkan oleh semakin banyaknya interaksi antar molekd
fnaksi yang membentuk zone ikatan, sehingga air bebas yang berada didaerah ikatan
ilQutmembentdc struktur tersier yang &pat menyebabkan gel tersebut menjadi lebih
k w t dan kaku.
Pada beberapa gel, penambahm mineral pada konsentrasi tertentu juga dapat
nienyebabkan terjadinya penurunan sineresis, seperti pada gel protein isolat whey
( W I ) 4%, (Barbut dan Foegeding, 1991) menyatakan bahwa penambahan ion CaCt2

sampai 10 mmol dapat menurunkan sineresis sekitar 5 % karena tejadi peningkatan
kekuatan gel yang dinyatakan sebagai peningkatan nilai gaya penetrasi dari 125 g
menjadi 200 g. Penambahan c a 2 +pada WPI diduga dapat membentuk suatu ikatan
kbvalen antar gugus fungsional aktif dari WPI, sehingga gel yang dihasilkan menjad
ldbih tegar. Penambahan c a 2 + pada komponen pembentuk cincau hijau juga terbukti

. dbpat men~ngkatkankekentalan terukur masing-masing larutan F5,F3 dan KPG pada
kbnsentrasi 1 5% (halaman 55)

KESIMPULAN
Interaksi F5 dengan L , M P pada ratlo 1 5 : 2.5 % rnampu menghasilkan gel
csmpuran dengan karaktenstik terbaik yaitu mempunyai nilai kekuatan pecah 21 72
dmm2, kekakuan 434.40 glmm dengan sineresis terendah 0.085 g setelah
ptnyimpanan selama 15 jam pada suhu 5"C,kemudian diikuti oleh F3-LMP. Interaksi
ahtagonistlk yang menurunkan kekuatan dan kekakuan gel dijurnpai pada gel
campuran LMP-KPG dan alginat-KPG, dengan demikian proses fraksinasi KPG
Nenjadi

fraksi F5, F3 sekaligus dapzt mzngungkapkan terjadinya intemksi

m g o n i s t i k dengan sifat tektur gel citmpuran tersebut yang lebih rendah pada gel
&npuran LMP atau alginat dengan fraksi-fraksinya pa&

konsentrasi yang sama.

E;lonformasi pada gel campwan LMP ataupun alginat dengan k ~ m p n e n
peinbentuk
gel cincau hijau kemungkinan mengikuti model kotak telur.
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