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KADAR PROTEIN KECAP LAMTORO DENGAN VARIASI VOLUME 

EKSTRAK PEPAYA DAN LAMA WAKTU HIDROLISIS 

 

1) Putri Arum Pinuji, 2) Aminah Asngad, 1) Mahasiswa/ Alumni, 2) Staf 

Pengajar, Program Studi Pendidikan Biologi, Skripsi, Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 

 

ABSTRAK 

Kecap merupakan produk olahan atau awetan yang umummnya dibuat dari 

kedelai dengan tekstur cair atau kental. Alternatif bahan pembuatan kecap adalah 

biji lamtoro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kadar protein dan daya 

terima kecap lamtoro dengan variasi volume ekstrak papaya dan lama waktu 

hidrolisis. Kadar Protein yang di ukur adalah protein total menggunakan metode 

Kjehdahl. Rancangan penelitian ini dengan Rancangan Acak Lengkap 2 faktor 

yaitu: faktor 1: Ekstrak pepaya 100 ml V1); Ekstrak pepaya 120 ml (V2); Ekstrak 

pepaya 140 ml (V3) dan faktor 2 : Waktu Hidrolisis 1 hari (W1); Waktu Hidrolisis 

3 hari (W2); Waktu Hidrolisis 5 hari (W3). Proses hidrolisis dilakukan dengan 

menambahkan ekstrak pepaya yang mengandung enzim papain sebagai enzim 

proteolitik. Volume ekstrak pepaya dan waktu hidrolisis mempengaruhi kadar 

protein. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi pada 

perlakuan V3W3 (ekstrak pepaya 140 ml dan waktu hidrolisis 5 hari) sebesar 

1,478, kadar protein terendah pada perlakuan V1W1 (ekstrak pepaya 100ml dan 

waktu hidrolisis 1 hari) sebesar 0,963. Kualitas kecap lamtoro yang dominan 

berwarna coklat, beraroma kurang khas, dengan kekentalan kurang kental, dan 

memiliki rasa kurang manis, sedangkan daya terima panelis kurang suka. 

 

Kata kunci : Kecap, Lamtoro, Ekstrak Pepaya, Enzim Papain, Kadar Protein. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTEIN CONTENT OF LAMTORO KETCHUP WITH 

VARIATION  VOLUME PAPAYA EXTRACT AND TIME 

HYDROLYSIS 

 

1) Putri Arum Pinuji, 2) Aminah Asngad, 1) Student alumnus, 2) Lecturer 

Biology Education Department, Faculty of Education and Teacher 

Training, Muhammadiyah University of Surakarta, 2015. 

 

 

ABSTRACT 

Ketchup is processed or preserved products are usually made from soybeans with 

liquid or viscous texture. The purpose of this study was to determine levels of 

protein and soy acceptance lamtoro with papaya extract volume variation and 

long hydrolysis time. Protein levels were measured as total protein using 

Kjehdahl. The design of this study with a completely randomized design 2 factors: 

factor 1: papaya extract 100 ml V1); Papaya extract 120 ml (V2); Papaya extract 

140 ml (V3) and factor 2: Time Hydrolysis 1 day (W1); Hydrolysis time 3 days 

(W2); Hydrolysis time 5 days (W3). In this study, the hydrolysis process is done by 

adding papaya extract that contains the enzyme papain as a proteolytic enzyme. 

Papaya extract volume and time of hydrolysis affect protein levels. Results 

showed that the highest protein content of V3W3 (papaya extract 140 ml with 

hydrolysis time of 5 days) total 1,478 and the lawlest  protein content of . V1W1 

(papaya extract 100 ml with hydrolisis time 1 day) total 0,963. Quality soy 

dominant lamtoro brown, less flavorful typical, with a viscosity of less viscous, 

and has a less sweet flavor, while its power is less like to thank the panelists. 

 

Keywords : Ketchup, Leucaena, Papaya Extract, Enzyme Papain, protein content,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Lamtoro termasuk Leguminoseae dan tergolong subfamili Mimosaceae. 

Beberapa jenis Leucaena antara lain lamtoro biasa (Leucana diversifolia) dan 

lamtoro gung (Leucaena leucocephala). Tanaman ini merupakan tanaman 

multiguna karena seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan baik untuk 

kepentingan manusia maupun hewan. Kayu lamtoro digunakan untuk bahan 

bakar, daunnya bisa digunakan untuk pakan hewan ternak dan bijinya yang 

masih muda digunakan sebagai sayur (Purwanto, 2007). Biji lamtoro 

mengandung mimosin, leukanin, protein, dan leukanol (Wijayakusuma, 2004). 

Banyaknya kandungan zat kimia yang ada didalam lamtoro sehingga dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selama ini biji lamtoro kurang dimanfaatkan secara maksimal oleh 

masyarakat. Pengolahan biji lamtoro hanya dibuat sebagai sayur dan bahan 

baku tempe. Biji lamtoro yang bisa dibuat tempe adalah biji lamtoro yang 

sudah tua (Sarwono, 2010). Berbagai penelitian tentang biji lamtoro sudah 

banyak dilakukan, hasil penelitian Sulistyowati (2007) mengenai uji 

antioksidan biji lamtoro secara in vitro menunjukkan hasil bahwa biji lamtoro 

mengandung antioksidan dengan aktivitas teringgi pada ekstrak biji lamtoro 

dengan air 0,05%. Salah satu hasil pemanfaatan biji lamtoro adalah sebagai 

bahan baku pembuatan kecap. Hasil penelitian Rahayu (2005) mengenai 

analisis karbohidrat, protein, dan lemak pada pembuatan kecap lamtoro 

diketahui karbohidrat gula reduksi pada kecap lamtoro 16,47%, pati 16,53%, 

protein 20,10% dan lemak 14,11%. Pada umumnya kecap dibuat dari biji 

kedelai dengan harga yang relatif mahal karenanya biji lamtoro bisa menjadi 

alternatif bahan baku pembuatan kecap. 

Kecap merupakan produk olahan atau awetan kedelai dengan tekstur 

cair atau kental. Berdasarkan cita rasanya, kecap dapat dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu kecap asin (encer) dan manis (kental), berdasarkan proes 

pembuatannya kecap dibedakan menjadi tiga jenis yaitu kecap hasil fermentasi, 

hidrolisis, dan fisis atau pencampuran. Dengan proses fermentasi akan 

dihasilkan kecap tradisional yang memiliki cita rasa khas namun membutuhkan 



waktu yang lama. Proses hidrolisis akan menghasilkan kecap yang dikenal 

dengan kecap modern dengan proses pembuatan yang cepat namun tidak 

memiliki rasa yang khas. Sedangkan proses fisis dalam waktu singkat dapat 

dihasilkan kecap dengan kondisi yang dapat diatur (Suprapti, 2005). 

Pembuatan kecap salah satunya dengan melalui proses hidrolisis. Proses 

hidrolisis ini terdiri dari dua macam yaitu hidrolisis asam dan enzimatis. 

Hidrolisis enzimatis diperoleh dengan menggunakan enzim proteolitik seperti 

enzim papain dan enzim bromelin. Enzim ini memiliki kemampuan untuk 

memecah molekul-molekul protein menjadi asam amino (Suprapti, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Hasnan (1991) dibandingkan produk komersial 

kecap ikan hidrolisis enzimatis dengan penambahan enzim papain mempunyai 

kelebihan; pertama pembuatannya lebih cepat, kedua lebih tinggi kandungan 

proteinnya, dan secara organoleptik kecap ikan hidrolisis enzimatis dapat 

diterima oleh konsumen. 

Pemilihan zat enzimatis untuk hidrolisis dengan menggunakan buah 

pepaya karena buah pepaya mengandung enzim papain. Papain adalah suatu 

zat (enzim) yang dapat diperoleh dari getah tanaman pepaya dan buah pepaya 

muda. Getah pepaya tersebut terdapat hampir di semua bagian tanaman pepaya, 

kecuali bagian akar. Kandungan papain paling banyak terdapat dalam buah 

pepaya yang masih muda. Getah pepaya cukup banyak mengandung enzim 

yang bersifat proteolitik (pengurai protein)(Warisno, 2003). 

Penelitian yang telah dilakukan dalam pemanfaatan pepaya yakni 

ekstrak pepaya digunakan dalam pembuatan kecap tutut. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dengan pemberian enzim papain 5% menghasilkan kecap 

dengan jumlah protein 2,698% yang termasuk kecap ikan kualitas nomor 3 

dalam ketetapan SII (Simanjorang dkk., 2012). Berdasarkan penelitian 

Primerika (2014) kadar protein kecap manis biji turi yang paling banyak 

disukai masyarakat adalah kecap manis menggunakan ekstrak pepaya 120 ml. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein, uji 

organoleptik dan daya terima masyarakat pada kecap lamtoro dengan variasi 

ekstrak pepaya dan lama waktu hidrolisis. 



B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pangan dan Gizi, 

pengujian kadar protein dilakukan di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas 

Maret (UNS) sedangkan pengujian organoleptik dan daya terima masyarakat 

dilaksanakan di area kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lamtoro, air, 

garam, gula pasir, gula jawa, bawang putih, kemiri, jahe, daun salam, daun 

jeruk, daun sereh, lengkuas, buah pepaya mentah, H2SO4, Larutan asam 

borat, 0,1N, Na tiosulfat, Larutan HCl, dan Indikator campuran MB-MR, 

katalis campuran, kertas label, tissue. Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah panci, blender, wajan, alat penggorengan, sendok, botol, wadah, 

kompor, pisau, panci, penyaring, corong, blender, pisau, gelas ukur, parut, 

wadah, kompor listrik, labu destruksi (LabuKjeldahl), neraca analitik, alat 

destinasi, gelas ukur, buret, erlenmeyer, gelas plastik kecil dan tutupnya, 

sendok kecil, alat tulis, kertas formulir uji organoleptik dan daya terima. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 Faktor, yaitu 

Volume Ekstrak Pepaya (100 ml, 120 ml, dan 140 ml) dan waktu hidrolisis (1 

hari, 3 hari, dan 5 hari) masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali ulangan. 

Pelaksanaan penelitian diawali pembuatan kecap lamtoro, kemudian 

kecap lamtoro di uji kadar protein, uji organoleptik dan daya terima. Analisis 

kadar protein dengan metode Kjehdahl. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

a. Analisis Kadar Protein 

Hasil penelitian kadar protein kecap lamtoro dengan variasi volume dan 

waktu hidrolisis sebagai berikut : 

 

 

 



Tabel 1. Rata-rata Kadar Protein Kecap Lamtoro 

  

Dari tabel 1 diatas diketahui kadar protein tertinggi terdapat pada 

perlakuan V3W3 yaitu kecap lamtoro dengan penambahan ekstrak pepaya 

140 ml dan lama waktu hidrolisis 5 hari sedangkan kadar protein terendah 

terdapat pada perlakuan V1W1 yaitu kecap lamtoro dengan penambahan 

ekstrak pepaya 100 ml dan lama waktu hidrolisis 1 hari. 

 

b. Uji Organoleptik dan daya terima 

Dari uji Organoleptik yang dilakukan meliputi warna, aroma, rasa, 

kekentalan dan daya terima panelis, diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 2. Rata-rata Hasil Uji Organoleptik Kecap Lamtoro 

 

 

 

 

Perlakuan Rata-rata 

Protein 

% 

Keterangan 

V1W1 0,963* Volume ekstrak  pepaya 100ml+waktu hidrolisis 1hari 

V1W2 1,224 Volume ekstrak  pepaya 100ml+waktu hidrolisis 3hari 

V1W3 1,099 Volume ekstrak pepaya 100ml+waktu hidrolisis 5 hari 

V2W1 0,968 Volume ekstrak pepaya 120ml+waktu hidrolisis 1 hari 

V2W2 1,102 Volume ekstrak pepaya 120ml+waktu hidrolisis 3 hari 

V2W3 1,316 Volume ekstrak pepaya 120ml+waktu hidrolisis 5 hari 

V3W1 1,386 Volume ekstrak pepaya 140ml+waktu hidrolisis 1 hari 

V3W2 1,257 Volume ekstrak pepaya 140ml+waktu hidrolisis 3 hari 

V3W3 1,478** Volume ekstrak pepaya 140ml+waktu hidrolisis 5 hari 

Perlakuan 
Penilaian 

Warna Rasa Aroma Konsistensi  Daya Terima 

V1W1 Coklat kehitaman Kurang manis Kurang khas Kurang kental Kurang suka 

V1W2 Coklat Kurang manis Kurang khas Kurang kental Kurang suka 

V1W3 Coklat kehitaman Kurang manis Kurang khas Kurang kental  Kurang suka 

V2W1 Coklat Kurang manis Kurang khas Encer Kurang suka 

V2W2 Coklat Kurang manis Kurang khas Kurang kental Kurang suka 

V2W3 Coklat Kurang manis Kurang khas Kurang kental Kurang suka 

V3W1 Coklat kehitaman Kurang manis Kurang khas Kurang kental Kurang suka 

V3W2 Coklat kehitaman Kurang manis Kurang khas Kurang kental Kurang suka 

V3W3 Hitam Kurang manis Kurang khas Kurang kental Kurang suka 



Keterangan: 

V1W1 : Volume ekstrak pepaya 100 ml dan waktu hidrolisis 1 hari 

V1W2 : Volume ekstrak pepaya 100 ml dan waktu hidrolisis 3 hari 

V1W3 : Volume ekstrak pepaya 100 ml dan waktu hidrolisis 5 hari 

V2W1 : Volume ekstrak pepaya 120 ml dan waktu hidrolisis 1 hari 

V2W2 : Volume ekstrak pepaya 120 ml dan waktu hidrolisis 3 hari 

V2W3 : Volume ekstrak pepaya 120 ml dan waktu hidrolisis 5 hari 

V3W1 : Volume ekstrak pepaya 140 ml dan waktu hidrolisis 1 hari 

V3W2 :Volume ekstrak pepaya 140 ml dan waktu hidrolisis 3 hari 

V3W3 :Volume ekstrak pepaya 140 ml dan waktu hidrolisis 5 hari 

2. Pembahasan 

a. Kadar Protein 

Kadar protein adalah kandungan protein dalam bahan makanan 

atau pangan yang dinyatakan dalam gram per seratus gram bahan 

makanan atau pangan. Pengukuran kadar protein dalam suatu bahan 

makanan bisa dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif (Persatuan ahli 

gizi indonesia, 2009). 

Gambar 1. Rata-rata Kadar Protein Kecap Lamtoro 

Grafik diatas menunjukkan kadar protein pada kecap lamtoro 

mengalami kenaikan dan penurunan. Kadar protein tertinggi terdapat 

pada perlakuan V3W3 (140 ekstrak pepaya dan waktu hidrolisis 5 hari) 

sebesar 1,478. Sebaliknya kadar protein terendah terdapat pada perlakuan 

V1W1 (100 ml ekstrak pepaya dan waktu hidrolisis 1 hari) sebesar 0,963. 

Nilai kadar protein mengalami kenaikan seiring dengan semakin banyak 

ekstrak pepaya dan makin lamanya waktu hidrolisis. Semakin banyak 

ekstrak pepaya yang ditambahkan maka semakin mempercepat kerja 
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enzim untuk menghidrolisis protein, demikian juga dengan waktu 

hidrolisis semakin lama waktu hidrolisis yang diberikan akan 

menyebabkan daya kerja enzim untuk melakukan proses hidrolisis 

semakin panjang. 

Suhu dan Ph dalam pembuatan kecap lamtoro ini tidak ditentukan, 

hal ini berpengaruh terhadap hasil uji kadar protein. Hasil uji kadar 

protein mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, seperti yang 

terjadi pada perlakuan V1W2 (ekstrak pepaya 120 ml) sebesar 1,224 

menjadi 1,102 pada perlakuan V3W1 (ekstrak pepaya 140 ml) hal ini juga 

disebabkan karena kurangnya ketelitian ketika proses pemanasan yang 

dilakukan, waktu pemasakan kecap tidak ditentukan sehingga setiap 

perlakuan dimasak dalam waktu yang berbeda-beda. Waktu pemasakan 

yang lebih lama akan menaikkan suhu pemanasan sehingga protein yang 

terkandung dalam kecap akan mengalami denaturasi. Denaturasi protein 

dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kimia dalam molekul-

molekul protein (Sastrohamidjojo, 2005). Protein akan mengalami 

denaturasi apabila dipanaskan pada suhu 50
0
 C sampai 80

0
 C. Laju 

denaturasi protein dapat mencapai 600 kali untuk tiap kenaikan 10
0 

C 

(Poedjiadi, 2006). Hasil penelitian Widyastuti, (2011) tentang kajian 

suhu dan pH hidrolisis enzimatik dengan papain terhadap total gula dan 

warna kecap cakar ayam didapatkan hasil kondisi terbaik untuk hidrolisis 

adalah pada suhu 60
0
 C dan pH 5,0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Analisis Uji Organoleptik dan Daya Terima Masyarakat 

 

Gambar 2. Rata-Rata Organoleptik Kecap Lamtoro 

1) Warna 

Warna pada setiap bahan pangan menunjukkan kandungan zat 

gizi dan senyawa fitokimia yang berbeda.Warna juga dapat 

menandakan rasa suatu bahan. Dalam seni tata saji, warna merupakan 

faktor penting yang harus diperhatikan, warna bahan pangan akan 

menggugah selera konsumsi (Astawan, 2008). Menurut angket yang 

diisi 20 panelis yang melakukan uji oraganoleptik warna pada kecap 

lamtoro adalah 1. Coklat, 2. Coklat Kehitaman, 3. Hitam, 4. Hitam 

Pekat. 

Berdasarkan uji organolpetik warna pada kecap lamtoro dari 9 

perlakuan diperoleh hasil pada perlakuan V1W1, V1W2, V2W1, V2W2, 

dan V3W1 berwarna coklat, sedangkan pada perlakuan V1W3, V2W3, 

V3W2, berwarna coklat kehitaman dan pada perlakuan V3W3 berwarna 

hitam. Warna dominan coklat yang ada pada kecap lamtoro ini 

dipengaruhi oleh penambahan gula jawa dalam proses pemasakan, 

selain itu warna coklat pada kecap juga dipengaruhi oleh karamelisasi  

dan penambahan bumbu-bumbu (Widyastuti, 2011). 
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2) Aroma 

Aroma merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam 

mengkonsumsi bahan pangan. Aroma dan penampilan makanan bisa 

mensugesti atau merangsang timbulnya perasaan lezat dalam pikiran 

orang sebelum mengkonsumsi suatu makanan (Priyotamtaman, 2009). 

Menurut angket yang diisi 20 panelis yang melakukan uji oragnoleptik 

memperoleh hasil untuk aroma yaitu 1. Tidak Khas Lamtoro, 2. Kurang 

Khas Lamtoro, 3. Khas Lamtoro, 4. Sangat Khas Lamtoro. 

Pada semua perlakuan beraroma kurang khas lamtoro, hal ini 

disebabkan karena pada saat pemasakan, ditambahkan rempah-rempah 

sebagai penyedap kecap yang berakibat menutupi bau khas dari lamtoro 

tersebut. Pada dasarnya lamtoro memiliki aroma yang khas seperti 

tanaman petai namun setelah diolah menjadi kecap aromanya memudar, 

hal ini disebabkan karena proses pemanasan yang dilakukan akan 

memudarkan aroma tersebut bersama uap yang dikeluarkan. 

3) Rasa 

Rasa adalah suatu rangsang yang dapat dirasakan oleh indera 

pembau dan perasa secara sama-sama. Penilaian rasa langsung 

berhubungan dengan indera manusia, sehingga merupakan salah satu 

unsur kualitas yang hanya bisa di ukur secara subyektif. Menurut 

angket yang diisi oleh 20 panelis didapatkan hasil uji organoleptik rasa 

yaitu 1. Tidak Manis, 2. Kurang manis, 3. Manis, 4. Sangat Manis  

Hasil uji organoleptik rasa pada semua perlakuan kurang manis. 

Hal ini disebabkan pada proses pembuatan kecap ditambahkan larutan 

garam untuk proses hidrolisis yang mempengaruhi rasa kecap menjadi 

sedikit asin. Penambahan gula jawa kurang bisa mendominasi rasa 

manis pada kecap, selain itu rasa asli lamtoro yang sedikit pahit juga 

tidak sepenuhnya hilang. 

 

 

 



4) Konsistensi (kekentalan) 

Tekstur dan konsistensi bahan akan mempengaruhi cita rasa suatu 

bahan. Perubahan tekstur dan viskositas bahan dapat mengubah rasa 

dan bau yang timbul. Menurut angket yang diisi 20 panelis yang 

melakukan uji oraganoleptik konsistensi (kekentalan) didapatkan hasil 

untuk konsistensi yaitu 1. Sangat Encer, 2. Encer, 3. Kurang Kental, 4. 

Sangat Kental. Dari grafik di atas hasil uji organoleptik konsistensi 

kecap lamtoro pada perlakuan V1W1, V1W2, V1W3, V2W2, V2W3, 

V3W1, V3W2 dan V3W3 adalah kurang kental sedangkan pada 

perlakuan V2W1 encer. Hal ini disebabkan oleh waktu pemanasan yang 

berbeda-beda pada setiap perlakuan. Karena pemanasan bukan 

merupakan faktor yang diteliti pada penilitian ini, maka pada saat 

pembuatan produk kurang diperhatikan faktor pemanasannya sehingga 

dihasilkan kecap dengan konsistensi yang berbeda-beda. 

5) Daya terima 

Daya terima merupakan tingkat kesukaan panelis terhadap kecap 

lamtoro yang meliputi warna, rasa, aroma dan konsistensi sehingga 

dapat diterimanya produk kecap lamtoro di masyarakat. Hasil uji daya 

terima panelis diperoleh hasil 1. Tidak suka, 2. Kurang suka, 3. Suka, 

4. Sangat suka. daya terima pada kecap lamtoro semua perlakuan 

adalah kurang suka. Daya terima masyarakat merupakan kesediaan 

masyarakat untuk menerima suatu produk. 

D. KESIMPULAN 

Kadar protein kecap lamtoro terendah pada perlakuan V1W1 (ekstrak 

pepaya 100 ml dan waktu hidrolisis 1 hari) sebesar 0,963% sedangkan kadar 

protein tertinggi pada perlakuan V3W3 (ekstrak pepaya 140 ml dan waktu 

hidroisis 5 hari) sebesar 1,478%. Uji organoleptik kecap lamtoro yang paling 

dominan pada masing-masing perlakuan yaitu warna coklat, aroma kurang 

khas lamtoro, rasa kurang manis, konsistensi kurang kental dan daya terima 

panelis kurang menyukai kecap lamtoro. 
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