DISKUSI UMUM
Karakteristik umum dari suatu hidrokoloid adalah dapat mengentalkan atau
meningkatkan kekentalan terukur suatu larutan, narnun ada sebagian kecil yang &pat
mernbentuk gel. Gelasi merupakan suatu fenomena penggabungan atau pengikatan
silang

rantai-rantai

polimer

membentuk jalinan

tiga

dirnensi

yang

dapat

memerangkap air di dalamnya, sehingga membentuk struktur yang kompak clan tegar
serta relatif tahan terhadap aliran dibawah tekanan
Kuaiitas gel sangat bervariasi tergantung dari jenis hidrokoloid yang
digunakafi, namun secara m u m kekakuan, kekuatan dan nilai sineresis meruparameter urntun dari k d i t a s gel. Pada konsentrasi yang sama, semakin tinggi nilai
lqekakuan clan kekuatan gel biasanya diikuti oleh nilai sineresis yang semakin rendah,

dan gel tersebut dikatakan semakin baik. Berdasarkan parameter tersehut,
ldarakteristik gel yang baik diperoleh dari larutan campuran yang berisi

pektin

bermetoksi rendah (LMP) 2,5% (blv) masing-masing dengan KPG, F5 dan F3 pada
konsentrasi 1.5 % (b/v) dalam 1000 ml.
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sifat-sifat dasar dari komponen
pernbentuk gel (KPG) cincau hijau dan memprediksi kemungkinan penerapan
komponen tersebut dalam bidang pangan. Kronologis dari percobaan terdiri dari
beberapa tahap yaitu isolasi, fraksinasi dan karakterisasi sifat reologi larutan KF'G, F5
dan F3. Sifat fisiko-kimia hasil percobaan disarikan pada Tabel 4. Dari Tabel 4 dapat
diamati bahwa hasil peremasan dengan cara tradisional menghasilkan KPG berkisar
mtara 0.89-1.89 g dari 50 g daun cincau.

Fraksinasi dengan membran ultrafiltrasi dengan menggunakan membran pada
MWCO 1.000.000 Da (5 wm), membran MWCO 300.000 Da (3 pm), membran
MWCO 10.000 pada lamtan KPG 0.25% blv, menunjukkan bahwa KPG merupakan
senyawa yang mempunyai berat molekul besar yang terdiri atas 3 fraksi, yaitu fraksi

F5 (52%) dengan B M 1.000.000-2.000.000 Da, F3 (36%) dengan BM 300.000SKl0.000 Da dan fraksi F 0.6 (0.8%) yang mempunyai BM 10.000-100.000 Da,
dengan demikian fraksinaqi sudah dapat mewakili sebagian besar KPG yang
difraksinasi.
Iinplikasi dari variasi BM fraksi akan menghasilkan kekentalan terukur
larutan yang berbeda, dimana fraksi dengan BM besar akan menghasilkan larutan
dengan kekentalan temkur lebih tinggi dari fraksi BM lebih rendah. Pada konsentrasi
=ma, kekentalan terukur F5 dengan BM 1.000.000-2.000.000 Da lebih tinggi dari
alginat komersial BM 300.000-500.000 Da, namun lebih rendah dari gom xantan
dengan BM 10.090.000-20.000.000Da. Disamping BM, kekentalan temkur larutan

KPG dan fraksinyajuga dipengamhi oleh jenis gula penyusunnya.
Sebagai suatu senyawa yang mempunyai berat molekul besar, KPG, F5, F3
tersusun oleh asam galakturonat dan galaktosa, namun luas area asam galakturonat
dari F3 Iebih besar dari kedua sampel yang lain. HasiI analisis HPLC menunjukkan
bahwa KPG dan fraksinya tersusun oleh asam galakturonat dan galaldosa. Dari
oasionya, asam galakturonat lebih banyak dari galaktosa sehingga kemungkinan rantai
utama polimer tersebut didominzsi oleh asam galaktuionat, dengan selingan galaktosa
sebagai rantai samping.

Tabel 4. Karakteristik fisikwkimia KPG, F5 dan F3
No
1

KARAKTERISTIK
FISIKO-KIMJA
Rekoveri ka!isi b e d a s h ultratiltrasi 100 ml larutall KPG

KPG

F5
0.25 a

F3

0.13~

* WngAumn d i l a h h n setelilh penynnpnan 25 jam, " Pengukuran rnlt~kukansetelah pylnlpannn 15 lam dan 25 jam, (t) nlcnunl~lhkrinhcndd.~n, (-) menunluhh.~npelllsuwll
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Dibandingkan dengan senyawa pektin yang telah dikenal seperti pektin labu
siam yang tersusun oleh silosa, fruktosa, glukosa, asam galakturonat dan gliserol
(Lusiana, 1993) atau pada buah ceri matang yang tersusun oleh asam galakturonat,
galaktosa, arabinosa, ramnosa, silosa dan glukosa (Battisse dkk., 1994), maka KPG,

F5 dan F3 cincau hijau tergolong substansi unik karena tersusun oleh asam
galakturonat dan galaktosa saja narnun berat molekulnya (BM) relatif besar serta
&pat membentuk gel tanpa penambahan gula, gelasi terjadi pada suhu rendah, gel
yrang dihasilkan bersifat tegar. Sedangkan kedua pelctin yang disebutkan diatas fianya
dapat membentuk gel apabila a& penambahan gula, pemznasan, pendinginan dan
+ngaturan pH diantara 2.8-3.5 serta gel yang dihasilkan mengembang dan rapuh.
Pengujian sifat reologi larutan KPG clan fraksi p d a konsentrasi 0.5-2.5% (b/v),
rhenunjukkan bahwa larutan tersebut mengikuti model Herschel-Burkley dan dari

indeks perilaku alirannya dapat diketahui bahwa larutan tersebut bersifat plastis semy
yang berarti larutan tersebut mudah mengaiir selama pencampuran atau dipindahkan
ketempat lain dengan laju geser tertentu, walaupun terlihat diperlukan gaya geser

awal bempa yield value.
Diamati dari sensitivitasnya terhadap CaCl2, maka penambahan 0.4 mmol
CaClz pada 100 ml larutan KPG, F5 dan F3 masing-masing pada konsentrasi 1 Soh
b/v telah mampu meningkatkan kekentalan terukur larutan KPG 1.5% b/v sebanyak
38.83 %, pada F5 1.5 % b/v sebanyak 79.16 % dan 94.47 Oh pada F3 1.5 % b/v

dibandingkan dengan tanpa penambahan CaCI2. Sifat sensitif terhadap ion tersebut
paling tinggi pada F3, yang mengindikasikan bahwa pada penambahan 0.4 mmol
CaCI? pada IOG mi lsrutan tersebut sudah marnpu menghasilkan konformasi stabil

phda larutan F3, sementara pada F5 dan KPG belum menghasilkan kekentalan terukur
y$ng stabil. Sensitifitas terhadap CaC12 merupakan keunggulan komparatif

KPG

clncau hijau karena dalam penerapannya hampir semua bahan pangan mengandung
ian ca2+, sehingga sifat sensitif terhadap ion ca2+juga dapat dipergunakan untuk
memprediksi kemungkinan penggunitan dari KPG dalam industri pangan diantaranya
adalah jam rendah kalori dan gel produk susu seperti yogurt dan puding.
Berdasarkan sensitivitas terhadap pH,

kekentalan terukur iarutan 1.5% b/v

K$G, F5 dan F3 relatif stabil pada pH 4.0, ha1 ini diduga karena pada pH rendah
sebagian besar gugw karboksil molekul KPG, F5 dan F3 masing-masing teiah
mengalami interaksi dengan gugus karboksil KPG, F5 dan F3 yang lain melalui
pembentukan jembatan ca2+, sshingga kekentalan terukur larutan menjadi lebih
tibggi pada pH rendah, kemudian kekentalan teruicumya senantiasa mengalami
penurunan apabila pH larutan tersebut dinaikkan kearah basa.
Penurunan kekentalan ?erukur, akibat perubahan pH kearah basa disebabkan
oleh karena gugus karboksilat yang terprotonasi akan dikonversi kembali menjadi
grgus karboksilat, sehingga gaya tolak menolak elektrostatis dari gugus karboksilat
ahtar molekul hidrokoloid akan meningkat secara drastis dan akan menyebabkan
idteraksi antar rantai molekul KPG mengalami penurunan, serta berdampak pada
tqrjadinya penurunan kekentalan terukur larutan tersebut.
Kekentalan terukur KPG, F5, F3 relatif stabil pada pH rendah, dengan demikian
kemungkinan KPG, F5, F3 dapat dipergwqakan sebagai pengental produk yang
nlempunyai pH rendah seperti sulad dressing, saus barbecue, saus untuk daging atau

ikar. kaleng yang diproses pada pH rendah.

Penyimpanan pada suhu beku selama 1 bulan &pat meningkatkan kekentalan
tkrukur larutan KPG, F5 &an F3 pada konsentrasi 1.5% b/v. Peningkatan kekentalan
tlerukur larutan F5 lebih rendah dibandingkan F3. diduga karena freeze-thawing
Iflenyebabkan perubahan fisik air bebas menjadi kristal es dimana jumlahnya lebih
*&kit pada larutan F5 dibandingkan kedua sampel lainnya. Dea (1979) menyatakan
bahwa pada saat pembekuan, air bebas didaerah zone ikatan &an mengalami
Ipembahan fisik membentuk kristai es. sehingga konsentrasi KPG akan meningkat
secara progresif pa& bagian !arutan yang tidak membeku. Setelah thawing energi
ltinetiknya belum mampu melawan fcnomera tersebut sehingga kekentalan terukur
laruca tersebut menjadi lebih tinggi.

Pada larutan KPG, F5 dan F3 masing-masing pada konsentrasi l.S%Wv,fieezethawing terlihat jelas sampai tiga minggu masa penyimpanan, kemudian pada minggu

keempat hampir tidak tejadi kenaikan kekentalan terukur, karena pada minggu
lteempat tidak ada lagi air yang dapat dibekukan. Peningkatan kekentalan terukur
delama penyimpanan beku dapat dipergunakan mtuk meningkatkan kekentalan
groduk yang diperlakukan pada suhu beku, seperti es krim rnaupun untuk
ihemperkecil retensi air pada produk yang disimpan pada suhu beku.
Kekentalan terukur larutan KPG, F5 dan F3 masih bersifat reservibel selama
pemanasan sampai 90°C, ha1 ini memberi peluang yang baik pada KPG cincau hijau
untuk dipergunakan sebagai pengental pada produk pangan yang mengalami proses
termal seperti saus ikan dalam kaleng, karena sampai suhu 90°C kekentalan terikur
larutan tersebut pada konsentrasi 1.5% justru mengalami penurunan. Pada kondisi
tkrsebut penetrasi panas kedalam bahan tersebut &pat berlangsung secara baik dan

s t e l a h didinginkan kekentalan terukumya dapat kembali seperti semula. Oleh karena
itu KPG, F5 dan F3 cincau berpeluang untuk dipergunakan sebagai pengental pada
produk yang mengalami proses termal seperti sebagai pengental saus.
Berdasarkan seleksi hidrokoloid kornersial menunjukkan bahwa hanya pektin
tiermetoksi rendah (LMP) dan alginat yang mampu membentuk gel dengan
Nidrokoloid cincau hijau. Dari kekuatan gel dan kekakuan gelnya, formula F5-LMP
rbenghasilkan gel campuran terbaik. Dengan demikian ada harapan bahwa KPG, F5

d m F3 dapat dipergunakan sebagai aditif yang dapat membentuk gel kembali.
Campuran KPG-LMP atacpun ICPG-alginat menghasilkan gel dengan kekuatan clan

&Muan

yang lebih rend&

dari F5-LMP ataupun F5-alginat, ha1 ini dapat

&~ergunakanuntuk menduga bahva pada KPG yang terdiri dari beberapa fraksi (F5,

m,fraksi BM reudah) tejadi

interaksi antagonistik.

Analisis HPLC menunjukkan bahwa KPG, F5 dan F3 tersusun oleh asam
blakturonat dan galaktosa, sehingga kemungkinan interaksi KPG-LMP, F5-LMP,
83-LMP, KPG-alginat, FS-alginat clan F3-alginat mengikuti model kotak telur seperti
Gperlihatkan pada Gambar 17. Proses pembentukan gel dari LMP telah dilaporkan
rhengikuti konformasi model kotak telur (Glicksman, 1979 ;Bell , 1989 ; Walter,
1B91), dan analisis jenis gula KPG, F5, F3 menunjukkan bahwa senyawa tersebut
tersusun oleh asam galakturonat dan galaktosa, sehingga dapat memperkuat dugaan
bbhwa interaksi antara KPG-LMP, F5-LMP dan F3-LMP akan menghasilkan
lqonformasi model kotak telur. Model ini terjadi karena hubungan ylla dimulai dari
b k i a n aksial pada ikaian a(1-4)-0-glikosidik gula berkarbon enam yang mengikuti
fbrmasi C1 clan IC, khususnya pada asam guluronat dan asam gaiakturonat.

Konformasi gel alginat telah dilaporkan oleh Grant dkk (1 973) dan Oakenfull
(1984) mengikuti model kotak telur, sementara model KF'G d m fraksinya juga diduga

rnengikuti

model yang

sama,

namun

penggabungan kedua

model

tersebut

menghasilkan gel yang kurang kompak, dengan nilai sineresis yang tinggi. Hal ini
diduga berkaitan dengan perbedaan struktur diantara KPG dengan alginat.
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Gambar 17. Kemungkinan model konfoimasi gel campuran KPG-alginat (A),
KPG-LMP (B) yang sama-sama mengikuti model kotak telur.

C

Diarnati dari rasio asam galakturonat : galaktosa yaitu pada KPG (12:7), pada

F5 (53:lO) dan pada F3 (35:9) rnaka diduga asam galakturonat berfi~ngsisebagai
rantai utarna, sedangkan galaktosa mungkin sebaga~ rantai samping, sehingga
kernungkinan interaksi KPG, F5 dan F3 dengan LMP tejadi pada bagian asarn
g@lakturonatnya.Pada gel campuran EWG-alginat, bagian asam galakturonat EWG, F5

dsn F3 akan berinteraksi dengan asam guluronat dari alginat sehingga menghasilkan
gel yang lebih lemah yang tergantung dari rasio G-blok dan M-bloknya. Semakin
tinggi G-blok maka kemungkinan gel campuran yang dihasilkan akan semakin tegar.

