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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemanfaatan biji turi oleh 

masyarakat sebagai bahan makanan. Kebanyakan masyarakat memanfaatkan 

bunganya. Biji turi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan kecap 

yang belum banyak digunakan oleh masyarakat. Masyarakat lebih mengenal 

kecap berbahan dasar kedelai. Harga kedelai yang cukup mahal dapat digantikan 

dengan menggunakan biji turi yang relatif lebih murah dan berprotein tinggi. 

Pembuatan kecap dengan menggunakan ekstrak pepaya dan nanas dapat 

mempercepat waktu pembuatan kecap secara hidrolisis protein karena adanya 

enzim papain pada pepaya dan enzim bromelin pada nanas. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui kadar protein kecap biji turi dengan menggunakan 

ekstrak pepaya dan nanas serta untuk  mengetahui organoleptik kecap biji turi 

dengan menggunakan ekstrak pepaya dan nanas. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua faktorial. Faktor 

tersebut yaitu jenis ekstrak yang digunakan (ekstrak pepaya dan ekstrak nanas) 

dan penambahan volume ekstrak (80 ml, 100 ml, dan 120 ml) dengan 6 perlakuan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak pepaya dan nanas 

berpengaruh pada kadar protein kecap. Hasil kadar protein tertinggi pada 

perlakuan J1V1 yaitu 12,11%,  sedangkan  kadar protein terendah pada perlakuan 

J2V1 yaitu 7,53 %. Kecap dengan perlakuan menggunakan ekstrak nanas, volume 

120 ml merupakan kecap yang dapat diterima oleh masyarakat. 

Kata kunci: biji turi, pepaya , nanas, kadar protein, organoleptik 

PENDAHULUAN 

  Selama ini pemanfaatan hasil turi oleh  masyarakat masih terbatas, bagian 

dari turi yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat hanya bunganya.  

Pemanfaatan turi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan bagian dari tanaman 

turi yaitu bijinya. Biji dari turi ini dapat digunakan dalam pembuatan kecap 

sebagai alternatif lain bahan baku yang biasanya berasal dari kedelai. Selain dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan yang digunakan untuk pembuatan kecap, biji turi 
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dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Menurut hasil penelitian Firdani 

(2009) bahwa ada pengaruh substitusi biji turi pada biji kedelai dalam pembuatan 

tempe terhadap kadar protein, dan berdasarkan uji daya terima dapat disimpulkan 

bahwa substitusi biji turi 15 % memberikan tingkat kesukaan yang baik (dalam 

aspek warna, aroma, rasa dan tekstur) serta sumbangan protein sebesar 18,51 %.  

  Biji turi ini mempunyai potensi yang bagus untuk dimanfaatkan sebagai 

substitusi kedelai pada pembuatan kecap. Penelitian yang telah dilakukan Towaha 

dan Rusli (2010) menunjukkan bahwa hasil organoleptik meliputi aroma, rasa, 

dan warna pada pembuatan kecap dari biji turi ini mendapatkan warna, aroma dan 

rasa yang hampir sama dengan kecap  manis yang banyak beredar di pasaran, dan 

berdasarkan uji laboratorium maka kandungan gizi kecap manis berbahan baku 

biji turi memenuhi syarat SNI 01- 354 - 1994. 

 Bahan baku utama kecap pada umumnya adalah kedelai. Kecap yang 

berasal dari kedelai umumnya mengandung air, lemak, protein dan juga kalsium. 

Kandungan gizi protein kedelai sebesar 37,5%. Kedelai mempunyai harga yang 

cukup mahal dalam penjualannya. Cara lain untuk mengurangi ketergantungan 

kecap yang berasal dari kedelai dalam pembuatan kecap, maka dapat 

memanfaatkan jenis biji-bijian yang lain, seperti biji tanaman turi yang 

mempunyai komposisi  kandungan gizi yang tidak jauh berbeda dengan kedelai, 

terutama kandungan  protein biji turi sebesar 36,21%  yang setara  dengan 

kandungan protein kedelai sebesar 37,5% (Towaha dan Rusli, 2010). Proses 

pembuatan kecap  juga dilakukan oleh enzim dengan cara hidrolisis, beberapa 

penelitian mendapatkan bahwa penguraian protein dengan cara hidrolisis enzim 

lebih  cepat dibanding fermentasi protein dengan kapang. 

 Pemilihan dengan menggunakan buah pepaya dikarenakan pepaya 

mengandung enzim papain. Enzim ini sangat aktif dan memiliki kemampuan 

mempercepat proses pembentukan protein. Papain juga dapat memecah makanan 

yang mengandung protein hingga terbentuk berbagai senyawa asam amino. 

Papain terbentuk di seluruh bagian buah, baik kulit, daging buah, maupun bijinya. 

(Setiawan, 2006). 
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 Penelitian yang pernah dilakukan dalam pemanfaatan pepaya yakni 

ekstrak pepaya digunakan dalam proses pembuatan kecap tutut yakni kecap yang 

berasal dari kerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian enzim papain 

dapat menghasilkan kecap ikan yang berkualitas nomor tiga menurut SII dengan 

kadar garam sebesar 17,45% dan pH 6,5 (Eviyanti  dkk., 2012). 

 Pembuatan kecap juga dilakukan dengan menggunakan nanas. Nanas 

mengandung enzim protease yang disebut enzim bromelin yang berfungsi untuk 

mempercepat penguraian protein, sebagai enzim proteolitik bromelin mampu 

memecah molekul-molekul menjadi bentuk asam amino. Bromelin dapat 

diperoleh dari ekstraksi batang nanas atau dari buah nanas yang dibuat menjadi 

ekstrak nanas (Arsyani, 2007).  

 Dari latar belakang diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

penambahan ekstrak pepaya dan nanas dalam pembuatan kecap dengan judul 

“PEMANFAATAN BIJI TURI SEBAGAI PENGGANTI KEDELAI 

DALAM BAHAN BAKU PEMBUATAN KECAP SECARA HIDROLISIS  

DENGAN MENGGUNAKAN EKSTRAK PEPAYA DAN NANAS”. 

 

METODE PENELITIAN 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan 

April 2014 dan melakukan uji protein di Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap(RAL) percobaan 2 faktorial yaitu jenis ekstrak pepaya dan ekstrak nanas 

dengan volume berbeda ( 80 ml, 100 ml, dan 120 ml) dengan 6 kombinasi 

perlakuan.  

1. Faktor I : Jenis ekstrak ( J ) 

J1  = Ekstrak pepaya 

J2 = Ektrak nanas 

2. Faktor II : Volume ekstrak ( V ) 

V1 = Volume ekstrak 80 ml  

V2 = Volume ekstrak 100 ml  



4 
 

 

V3 = Volume ekstrak 120 ml  

Tabel 1. Rancangan Penelitian 

Perlakuan (J/V) 
V1 V2 V3 

J1 J1V1 J1V2 
J1V3 

J2 J2V1 J2V2 
J2V3 

 

Keterangan: 

J1V1: biji turi dengan menggunakan ekstrak pepaya, volume ekstrak 80 ml 

J1V2: biji turi dengan menggunakan ekstrak pepaya, volume ekstrak 100 ml 

J1V3: biji turi dengan menggunakan ekstrak pepaya, volume ekstrak 120ml 

J2V1: biji turi dengan menggunakan ekstrak nanas, volume ekstrak 80 ml 

J2V2: biji turi dengan menggunakan ekstrak nanas, volume ekstrak 100 ml 

J2V3: biji turi dengan menggunakan ekstrak nanas, volume ekstrak 120 ml 

 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menguji kadar protein kecap 

dengan menggunakan alat spektofotometer dan pengujian organoleptik pada 

kecap dengan menggunakan 20 panelis. Data yang diperoleh di analisis dengan 

deskriptif kualitatif. 

HASIL PENELITIAN 

 Hasil penelitian dari kadar uji protein dan organoleptik kecap biji turi 

menggunakan ekstrak pepaya dan nanas adalah sebagai berikut: 

1. Uji Kadar Protein 

Tabel 2. Hasil Uji Kadar Protein (%) Pada Kecap Biji Turi dengan 

Menggunakan Ekstrak Pepaya dan Nanas 

 

No. Perlakuan 
Ulangan (Kadar Protein(%)) 

Rata-rata  
Keterangan  

I II III 

1. J1V1 13,68 11,41 11,24 12,11** 

Kecap biji turi 

menggunakan 

ekstrak pepaya 80 

ml 

2. J1V2 8,43 10,29 9,32 9,41 
Kecap biji turi 

menggunakan 
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ekstrak pepaya 

100 ml 

3. J1V3 8,59 8,23 8,34 8,38 

Kecap biji turi 

menggunakan 

ekstrak pepaya 

120 ml 

4. J2V1 7,52 7,59 7,50 7,53* 

Kecap biji turi 

menggunakan 

ekstrak nanas 80 

ml 

5. J2V2 7,95 8,68 8,61 8,41 

Kecap biji turi 

menggunakan 

ekstrak nanas 100 

ml 

6. J2V3 8,63 8,67 8,71 8,67 

Kecap biji turi 

menggunakan 

ekstrak nanas 120 

ml 

Keterangan: 

*)kadar protein terendah 

**)kadar protein tertinggi 

 

2. Uji Organoleptik 

 Hasil uji organoleptik kecap biji biji turi menggunakan ekstrak pepaya dan 

nanas adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.  Hasil Uji Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat Terhadap Kecap 

Biji Turi dengan Menggunakan Ekstrak Pepaya dan Nanas  

   

Perlakuan 

Penilaian 

Warna Aroma Rasa Kekentalan 
Daya 

terima 

J1V1 Coklat tua 

Khas 

kecap 

sedikit 

langu 

Cukup 

manis 

Cukup 

kental 

Cukup 

suka 

J1V2 Coklat tua 

Khas 

kecap 

sedikit 

langu 

Manis Kental Cukup 

suka 

J1V3 Coklat tua 

Khas 

kecap 

sedikit 

langu 

Manis 
Kental Cukup 

suka 
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J2V1 Coklat tua 

Khas 

kecap 

sedikit 

langu 

Manis Kental Cukup 

suka 

J2V2 Coklat tua 

Khas 

kecap 

sedikit 

langu 

Manis 
Cukup 

kental 
Cukup 

suka 

J2V3 Coklat tua 
Khas 

kecap 
Manis 

Cukup 

kental 
Cukup 

suka 

 

PEMBAHASAN 

1. Uji Kadar Protein 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar protein berbeda-beda tiap 

perlakuan. Kadar protein tertinggi terdapat pada  perlakuan kecap biji turi 

menggunakan ekstrak pepaya dengan penambahan volume ekstrak  80 ml  

(J1V1) yaitu sebesar 12,11 %. Kadar protein terendah terdapat pada perlakuan 

kecap biji turi menggunakan ekstrak nanas dengan penambahan volume 

ekstrak  80 ml (J2V1), yaitu sebesar 7,53 %. Adanya penambahan ekstrak pada 

pembuatan kecap dapat mempengaruhi kadar protein yang ada pada kecap. 

Kecap biji turi dengan perlakuan J1V1 mempunyai kadar protein yang paling 

tinggi diantara perlakuan yang lainnya. Menurut Winarno (1995) dalam 

Taqwdasbriliani dkk., (2013) menjelaskan bahwa enzim papain bekerja lebih 

aktif pada protein nabati sedangkan bromelin bekerja lebih aktif pada protein 

hewani. Papain relatif tahan terhadap panas dibandingkan dengan enzim 

proteolik lainnya seperti bromelin dan lisin. Enzim papain lebih tahan terhadap 

suhu tinggi dibanding dengan enzim bromelin. Hal ini yang menyebabkan 

kadar protein pada kecap menggunakan pepaya lebih banyak dibanding dengan 

nanas. Selain itu berbedanya kadar protein juga disebabkan oleh denaturasi. 

Hal ini didukung oleh Campbell (2002) yang menyatakan bahwa denaturasi 

artinya suatu perubahan struktur yang dapat mengakibatkan kehilangan 

konformasi aslinya. Denaturasi disebabkan oleh panas yang berlebih. 
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2. Uji Organoleptik 

 Hasil uji organoleptik warna kecap terdiri dari 4 warna yakni warna hitam, 

coklat kehitaman, coklat tua, dan coklat. Hasil menunjukkan bahwa warna 

pada kecap biji turi tiap sampel adalah sama yakni coklat tua. Warna produk 

makanan merupakan daya tarik masyarakat untuk mengkonsumsi suatu produk. 

Warna coklat tua merupakan warna khas pada kecap (ideal). Warna coklat tua 

yang dihasilkan dapat disebabkan karena biji yang digunakan berwarna coklat 

tua. Warna pada sampel kecap juga dapat dipengaruhi oleh jenis ekstrak. 

Kecap yang menggunakan ekstrak pepaya memiliki skor rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kecap yang menggunakan ekstrak nanas. Warna 

juga dapat dipengaruhi oleh banyaknya gula yang digunakan. Menurut Soraya 

(2008) bahwa proses pemanasan dapat menyebabkan reaksi pencoklatan yang 

meliputi flavour dan warna dari bahan pangan. Warna gelap kecap manis 

disebabkan oleh proses karamelisasi dan penambahan bumbu. 

 Hasil uji organoleptik aroma terdiri dari4 aroma yaitu khas kecap langu 

sekali, khas kecap cukup langu, khas kecap sedikit langu, khas kecap. Hasil 

menunjukkan bahwa aroma kecap tiap sampel hampir sama, hanya  satu 

sampel yang memiliki aroma berbeda. Lima  sampel beraroma khas kecap 

sedikit langu dan satu sampel beraroma khas kecap. Aroma pada sampel yang 

lebih mendekati pada aroma khas kecap yakni yang menggunakan ekstrak 

nanas karena rata-ratanya lebih besar dibanding dengan yang menggunakan 

ekstrak pepaya.  Selain ekstrak yang digunakan, bumbu-bumbu yang khas 

untuk kecap juga berperan dalam pembentukan aroma. 

 Hasil uji organoleptik rasa terdiri dari 4 yakni kurang manis, cukup manis, 

manis, dan sangat manis. Hasil menujukkan bahwa rasa tiap sampel adalah 

sama yaitu manis. Rasa manis berasal dari gula yang digunakan dalam 

pembuatan kecap. Rasa manis juga dapat berasal dari penambahan volume 

ekstrak dan jenis ekstrak yang digunakan. Sampel dengan menggunakan 

ekstrak nanas memiliki rasa manis yang lebih banyak dibanding dengan sampel 

dengan menggunakan ekstrak pepaya. Hal ini dikarenakan nanas memiliki rasa 

khas yakni manis keasaman sedangkan pepaya yang digunakan adalah pepaya 
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mentah yang kadar gulanya rendah. Menurut Soraya  (2008) bahwa  campuran 

bumbu berguna untuk menambah aroma, cita rasa dan tujuan utama pemakaian 

rempah-rempah pada masakan dapat meningkatkan cita rasa yang enak dan 

gurih, sehingga mampu membangkitkan selera makan. 

Hasil uji organoleptik kekentalan terdiri dari 4 yakni tidak kental, kurang 

kental, cukup kental dan kental. Hasil bahwa empat sampel tingkat 

kekentalannya cukup kental dan dua sampel tingkat kekentalannya yakni 

kental. Perbedaan kekentalan tersebut disebabkan karena penggunaan jumlah 

ekstrak yang bervariasi  juga waktu pemasakan dan suhu pemasakan. Semakin 

lama waktu memasak maka dapat menyebabkan semakin kental sampel. 

Menurut Arsyani  (2008) menyatakan bahwa perbedaan kekentalan disebabkan 

karena penggunaan jumlah ekstrak yang bervariasi, serta lama dan suhu 

pemasakan yang sama. 

Hasil uji daya terima masyarakat terdiri menjadi 4 yaitu tidak suka, kurang 

suka, suka, dan sangat suka. Hasil menunjukkan bahwa daya terima pada kecap 

biji turi ini relatif sama yakni cukup suka. Daya terima masyarakat merupakan 

kesediaan masyarakat untuk menerima suatu produk. Kecap biji turi  

menggunakan ekstrak nanas dengan pengunaan volume 120 ml merupakan 

kecap yang nilai rata-rata daya terima paling tinggi dibanding dengan kecap 

biji turi dari ekstrak pepaya. Kecap dengan menggunakan penambahan ekstrak 

nanas 120 ml memiliki warna, aroma, rasa dan cukup kekentalan sehingga 

daya terima pada 20 panelis yaitu cukup suka.  

 

KESIMPULAN 

1. Kadar kadar  protein tertinggi sebesar 12,11% pada perlakuan J1V1 dan kadar 

protein terendah sebesar 7,53 % pada perlakuan J2V1.  

2. Kecap manis yang paling banyak disukai masyarakat adalah kecap manis 

menggunakan ekstrak nanas 120 ml 
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SARAN 

1. Perlu dilakukan upaya untuk menyebarluaskan pada masyarakat tentang kecap 

yang menggunakan bahan baku biji turi dan penambahan ekstrak pepaya dan 

nanas melalui organisasi yang ada di masyarakat. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti daya simpan kecap biji turi 

dengan menggunakan ekstrak pepaya dan nanas tanpa diberi pengawet 

makanan. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kemasan bebas logam 

pada produk yang dibuat. 
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