KESIMPULAN UMUM
Berdasarkan karakterisasi

sifat-sifat dasar dan

sifat reologinya dapat

disimpulkan bahwa komponen pembentuk gel (KPG) cincau hijau (Cycleabarbata L.
Miers) merupakan polisakarida yang mempunyai BM berkisar antara 10.0002.000.000 Da, rantai utama tersusun oleh rangkaian asam galakturonat dengan
seIingan galaktosa. Fraksinasi dengan

membran pada

perwbaan

ini

dapat

memisahkan KPG menjadi beberapa fraksi, dimana 2 Fraksinya berpotensi untl&
dikembangkan sebagai pengental ataupun pembentuk gel yaitu fraksi tertahan
fnembran 5 p m (F5) dengan berat molekul (BM) 1.000.000-2.000.000 Da dan fiaksi
@rtahanmembran 3 pn (F3) dengan BM 300.000-500.000 Da.
Persentase KPG maksimum yang diperoleh d d a m 50 g daun cincau segar
adalah 1.89 g. Larutan KPG, F5 dan F3 05-2.5% mengikuti model Herschel-Burkley,
dlengan kekentalan terukur tertinggi diperoleh dari larutan fraksi F5 pada konsentrasi

2.5% b/v, narnun lebih rendah dari larutan gom xantan 1.5% b/v pa& volume yang
sama (9 ml). Semakin tinggi konsentrasi KPG, F5 dan F3 rnaka kekentalan terukur
lkrutan tersebut juga semakin tinggi. Kekentalan terukur 1000 ml lamtan KPG, F5
dlan F3 1.5%

b/v mengalami peningkatan seteiah pembekuan 1 bulan, bersifat

neversibel setelah pemanasan 90°C. Larutan KPG, F5 dan F3 bersifat unik,
tmemerlukan kalsium untuk menginduksi kekentalan larutan yang stabil, dan
Kekentalannya relatif sensitif terhadap perubahan pH kearah basz.
Interaksi sinergis dijumpai pada larutan yang berisi KPG, F5 dan F3 rnasingmasing pada konsentrasi 1.5% blv yang ditarnbahkan pektin bermetoksi rendah

(LMP) dan alginat sebanyak 0.5-2.5 % blv dengan voIurne akhir 1000 ml. Sinergisme
mtara F5-LMP dapat menghasilkan gel dengan karakteristik lebih baik dari alginat,
dimana interaksi sinergistik senantiasa meningkat sejalan dengan peningkatan
konsentrasi LMP yang ditambahkan. Berdasarkan struktur gula penyusun KPG, LMP
maupun atginat, konformasi gel yang dihasilkan dari interaksi yang tersebut salah
satunya mungkin mengikuti model kotak telur (egg box).

SARAN.
Berdasarkan hasiI penelitian ini, sebelum KPG, F5 dan F3 dapat digunakan
sebagai bahan tambahan pangan, masih diperlukan beberapa penelitian lanjutan
inengenai level penambahan CaC12 diatas 0,4 mmol pada KPG, F5 dan F3 1.5% b/v
Clengan volume 1000 ml, sampai ambang kritis untuk mendapatkan tingkat
kekentalan optimal. Selain itu juga masih diperlukan pembuMian mengenai
kemungkinan struktur KPG, F5 dan F3, serta struktur sinergis dari interaksi antara
dengan LMP maupun algmat.

