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4. PEMBAHASAN 

 

Sushi adalah salah satu makanan yang berasal dari Jepang. Pembuatan dan penyajian 

sushi sangatlah menarik (Kuniko, 2006 dalam Theng et al., 2015). Dalam proses 

pembuatannya sangatlah mengikuti aturan Jepang yaitu dalam permainan warna untuk 

estetika dan penggunaan bahan-bahan alami yang baik untuk kesehatan(Hiromi, 2006 

dalam Theng et al., 2015). Pengolahan sushi cukup sederhana, itu dikarenakan sebagian 

besar kondimen sushi tidaklah diolah, hal itu bertujuan agar kondimen masih alami dan 

tidak banyak kehilangan zat gizinya. Dalam penyajian, permainan warna dan bentuk sushi 

sangatlah bervariasi. Pada sushi yang dibuat di Crowne Plaza Hotel Semarang, 

menggunakan beras jepang  yang merupakan beras ras Japonica yang  kebanyakan 

digunakan di Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea, dan Taiwan. Beras Japonica 

memiliki kadar amilosa sebesar 10-20% (Mustinda, 2014) dengan bentuk butiran yang 

lebih pendek dan bulat. Kandungan amilosa mempengaruhi tekstur dari nasi, semakin 

rendah kadar amilosanya maka nasi akan semakin terasa pulen dan ketika dimasak akan 

menghasilkan tekstur yang semakin lembek dan lengket.  Teksturnya yang pulen dan 

lengket membuat  nasi dapat dengan mudah disumpit dan juga diolah menjadi sushi 

(Mustinda, 2014).   

 

Setelah beras Jepang diolah menjadi nasi yang pulen dan lengket, maka nasi Jepang akan 

dicampur dengan mizkan vinegar. Mizkan Vinegar merupakan cuka yang diolah secara 

tradisional menggunakan bahan dasar beras dan difermentasikan dengan bantuan bakteri 

asam asetat dan yeast (Adams,1985 dalam Budak et al, 2014). Tujuan ditambahkan cuka 

beras adalah untuk memberi rasa asam segar sehingga dapat memperkaya flavor dan 

dapat mengawetkan kondimen-kondimen sushi lainnya (Spinosa et al., 2015). Setelah 

nasi Jepang dicampurkan dengan cuka beras atau Mizkan Vinegar, maka tahap 

selanjutnya adalah  meratakan nasi diatas permukaan nori.  Nori memiliki warna hijau 

gelap dan rasa yang gurih karena adanya kandungan asam amino yang baik bagi 

kesehatan seperti, asam glutamat, glisin, dan alanin (Winarno, 1966 dalam Teddy, 2009), 

serta tekstur yang renyah (Teddy, 2009).  
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Setelah nasi diratakan diatas nori, maka tahap selanjutnya adalah meanburi biji wijen 

sangrai pada permukaan nasi. Biji wijen selain memperindah tampilan dan memberikan 

flavor yang khas juga berfungsi sebagai anti lengket, ketika posisi nori dan nasi dibalik, 

sehingga nasi tidak akan melekat pada sushi roller. Biji wijen yang di sangrai akan 

memberikan flavor khas, rasa manis dan juga warna kuning kecoklatan (Rusmin, 1999 

dalam Diamita, 2009) yang memperindah tampilan, serta memberikan kandungan 

kalsium dan vitamin E yang baik bagi kesehatan (Schuster, 1992 dalam Diamita, 2009). 

Setelah ditaburi biji wijen sangrai, maka nori dibalik sehingga nasi terletak di bagian 

bawah nori. Kemudian, kondimen-kondimes sushi seperti mentimun, tomat, daikon, 

crabstick ditata diatas permukaan nori. Setiap kondimen memberikan warna yang 

mempercantik tampilan sushi. Buah mentimun memiliki warna hijau dan memberi rasa 

asam yang segar  (Hermawan, 2015). Sealin memberi warna dan rasa, buah mentimun 

juga memberikan kandungan mikronutrien yang baik bagi tubuh seperti vitamin A, 

vintamin B1, vitamin B2, dan mineral seperti fosfor dan zat besi bahan (Sumpena, 2001 

dalam Hemawan, 2015).  

 

Tomat juga merupakan kondimen dari sushi yang memberikan rasa asam dan manis, serta 

warna yang merah (Christine, 2014). Seperti halnya mentimun, tomat juga kaya akan 

vitamin dan kalsium (Kailaku et al., 2014 dalam Christine, 2014).  Kondimen lainnya 

adalah daikon yang merupakan lobak fermentasi berwarna kuning yang memberikan rasa 

manis, gurih dan asam  yang segar (Novary, 1999 dalam Letari, 2014), serta kaya akan 

vitamin C(USDA, 2002 dalam Lestari, 2014). Selain 3 kondimen nabati, juga terdapat 

kondimen yang terdiri dari seafood  yaitu crabstick. Crabstick memberikan  flavor yang 

unik, dan juga kandungan protein yang tinggi, terutama asam amino esensial (Parker, 

2003). Kemudian, setelah kondimen-kondimen tertata rapi, nori beserta nasi dan 

kondimennya digulung sehingga berbentuk tabung dan jadilah sushi. Perpaduan rasa dan 

warna dai setiap kondimen  membuat sushi memiliki rasa yang unik (Theng et al., 2015) 

dan cukup banyak digemari di kalangan masyarakat dengan populernya restoran sushi di 

Indonesia (Lukman, 2008). Selain rasa dan bentuknya yang unik, sushi juga menyehatkan 

dan memberi asupan gizi yang baik. 
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Dalam penelitian ini, akan dilakukan penambahan kombinasi warna pada sushi yaitu 

warna biru dari pewarna alami bunga telang. Selain memberikan warna biru karena 

adanya antosianin pada bunga telang  (Suebkhampet dan Sotthibandhu, 2011 dalam 

Hartono et al., 2013), antosianin pada bunga telang juga berperan sebagai antioksidan 

yang baik bagi kesehatan (Sayuti & Yenrina, 2015).  Penggunaan bunga telang sebagai 

pewarna alami juga memenuhi standar, karena ekstrak dari bunga telang tidak 

mempengarhi aroma dan cita rasa makanan (Andarwulan, 2013 dalam Hartono et al., 

2013). Walaupun demikian, penggunaan bunga telang di Indonesia masih kurang, tetapi 

bunga ini cukup banyak digunakan di negara-negara lain seperti India sebagai sayuran 

dan Malaysia untuk pembuatan nasi kerabu (Lee at al, 2011 dalam Hartono et al., 2013). 

 

Tujuan dari penambahan warna ini adalah untuk memperindah sushi serta meningkatkan 

sifat fungsional dari segi kandungan antioksidannya. Senyawa antioksidan pada bunga 

telang adalah antosianin yang merupakan antioksidan alami  yang larut air dan aman 

untuk dikonsumsi sehingga sering dipakai sebagia pewarna makanan dan minuman 

(Chiste, 2010 dalam Mahmudatussa’adah et al., 2014). Antosianin memiliki kestabilan 

warna yang baik sekalipun dipanaskan pada suhu 100oC selama 77 menit  (Lee & 

Abdullah, 2011). Selain itu kekuatan antosianin dalam menangkal radikal bebas akan 

semakin meningkat pada kondisi asam yaitu kisaran pH 1 sampai 4,5 

(Mahmudatussa’adah et al., 2014), sehingga penambahan mizkan vinegar sangatlah 

penting, karena selain memberi rasa asam segar yang khas pada sushi, juga memberikan 

suasana asam pada sushi dan membuat kemampuan antosianin menangkal radikal bebas 

semakin baik. 

 

4.1. Karakteristik Fisikokimia 

Pengujian karakteristik fisikokimia yang diteliti adalah kadar air dari nasi dan kandungan 

antioksidan pada nasi telang. Kadar air secara tidak langsung dapat menentukan tekstur 

nasi yang pulen atau pero. Sedangkan aktivitas antioksidan untuk menentukan 

kemampuan antioksidan pada bunga telang dan ketahanannya terhadap panas. 
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4.1.1. Karakteristik Kadar Air Blue Sushi  

Kadar air bahan adalah  pengukuran kandungan air total yang ada pada bahan pangan.  

Tekstur dari nasi dapat disebabkan oleh 2 faktor yaitu kandungan polisakarida dan kadar 

air. Tekstur yang keras dan pera pada umunya disebabkan karena kandungan amilosa 

yang tinggi, sedangkan kandungan amilosa yang rendah membuat nasi pulen dan lembek 

(Mustinda, 2014). Beras Jepang memiliki kandungan amilosa yang rendah yaitu sebesar 

10-20% (Mustinda, 2014), hal itu membuat nasi jepang akan lebih lengket dan pulen 

karena struktur amilopektin yang bercabang dan terdapat cukup banyak pada nasi Jepang, 

membuat karakteristiknya menjadi lambat untuk mengalami retrogradasi dan mambentuk 

suatu tekstur yang lengket dan elastis (Estiasih, 2006  dalam Boediono, 2012.), sedangkan 

kandungan amilosa yang rendah pada beras Jepang memiliki sifat kristalin yang 

membuatnya mudah rapuh (Boediono, 2012), sehingga beras ras Indica dengan kadar 

amilosa yang tinggi teksturnya akan lebih kering dan rapuh (Mustinda, 2014).   

 

Tekstur dari nasi juga dapat disebabkan karena kadar air yang dipengaruhi dari penakaran 

air pada saat akan memasak beras. Apabila menanak nasi dengan air yang terlalu banyak, 

maka kadar air akan tinggi dan membuat nasi menjadi sangat lengket dan lembek, 

sehingga pada saat penggulungan akan terasa sulit. Kesegaran nasi juga dapat dilihat dari 

kandungan airnya, apabila nasi kering, maka sudah banyak kandungan air yang menguap 

dalam waktu lama sehingga dapat disimpulkan bahwa nasi sudah disimpan dan tidak 

segar. Penetapan takaran air sebanyak 200 ml telah dilakukan setelah uji percobaan 

berturut-turut. Percobaan pertama dengan takaran air sebanyak 250 ml air untuk 

mengukus nasi, membuat nasi menjadi lembek dan ketika dipotong menjadi irisan sushi 

sangatlah sulit. Sedangkan percobaan kedua dengan takaran air sebanyak 150 ml 

membuat nasi menjadi kering dan kurang matang. Sehingga, takaran 200 ml air adalah 

yang paling pas karena memberikan tekstur yang baik, yaitu pulen dan tidak terlalu 

lengket. Perbandingan beras dan air sesuai dengan perlakuan pemasakan beras yang 

dilakukan oleh Priyanto et al (2015) yaitu dengan perbandingan beras dan air sebanyak 5 

: 9. Pemasakan nasi dengan perbandingan 5 : 9 atau 1 : 2 membuat nasi mudah digulung 

dan dipotong menjadi irisan sushi. 
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Pada penelitian ini, pengukuran kadar air dilakukan dengan metode thermogravimetri. 

Metode Thermogravimetri melibatkan pemanasan secara langsung untuk menetapkan 

kadar air pada suatu bahan pangan. Dapat diketahui dari tabel 12 bahwa kadar air tertinggi 

pada nasi telang segar adalah nasi dengan konsentrasi bunga telang 1% air yaitu sebesar 

33,309+0,958. Sedangkan pada nasi telang yang disimpan kadar air tertinggi dapat 

ditemukan pada nasi telang dengan konsentrasi 1% yaitu sebesar 31,586+2,716. Dari data 

yang didapat, dapat disimpulkan 2 hal yaitu kadar air bunga telang pada konsentrasi 

bunga telang tertinggi yaitu sebesar 1% berbanding lurus dengan kadar airnya. Sedangkan 

yang kedua, terjadi penurunan yang tidak signifikan pada kadar air setelah disimpan 

selama 1 hari. Menurut Neda et al (2013), kadar air bunga telang sangatlah tinggi, 

sehingga dalam proses pengeringannya tidak semua air teruapkan, sehingga semakin 

tinggi konsetrasi telang, semakin banyak kadar air yang disumbangkan dari bunga telang 

ke nasi. Sedangkan penurunan kadar air yang terjadi pada nasi yang disimpan disebabkan 

karena terjadinya pelepasan uap air selama proses penyimpanan. Pelepasan uap air tidak 

turun secara signifikan karena nasi telang di tutup menggunakan plastic wrap. Tidak 

adanya beda nyata antara kadar air dengan konsetrasi yang tinggi dan rendah ataupun 

yang segar dan disimpan, membuat tekstur dari nasi cukup stabil di semua perlakuan dan 

dapat dikonsumsi.  

 

Berdasarkan data yang didapat dari tabel 12, kadar air dari nasi telang berkisar antara 31-

33%. Menurut Indrasari et al (2009 ; 571), daya serap air pada nasi berkisar 2 sampai 3,5 

kali, semakin tinggi kadar amilosa maka makin besar daya serap airnya. Pada nasi dengan 

amilosa rendah maka akan memiliki daya serap dari 2 sampai 2,5 kali, sedangkan amilosa 

sedang memiliki daya serap 2,5 sampai 3 kali. Pada beras amilosa tinggi maka daya serap 

mencapai 3,5 kali. Menurut Mustinda (2014), beras dibagi menjadi 3 ras berdasarkan 

kandungan amilosanya, pertama adala ras Japonika dengan amilosa 10-20%, ras Javanika 

dengan amilosa sedang 20-25%, dan ras Indika dengan amilosa tinggi 25-30%. Amilosa 

memiliki daya serap yang lambat tetapi dapat mengikat air dalam jumlah cukup banyak, 

sehingga semakin banyak amilosa akan semakin banyak kadar air yang terdeteksi 

(Wariyah et al., 2007). Pada pembuatan sushi menggunakan beras Japonika yang 

memiliki kandungan amilosa sebesar 10-20%, dengan penyerapan air pada beras sebesar 

2 kali dari kandungan amilosa, maka akan didapat kisaran antara 20-40%, maka dapat 
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disimpulkan bahwa kandungan amilosa pada beras Jepang adalah sebesar 15% karena 

kadar air dari nasi yang diteliti adalah sebesar 31 – 32%. Dengan kadar amilosa sebesar 

15%, maka nasi sushi dikategorikan sebagai beras ras Japonika yang memiliki kandungan 

amilosa yang rendah, sehingga tekstur pulen, lengket dan mudah dibentuk menjadi Sushi. 

 

4.1.2. Karakteristik Aktivitas Antioksidan Blue Sushi 

Antioksidan adalah zat yang penting bagi tubuh karena dapat menangkal, memperlambat, 

dan menghambat kerusakan akibat proses oksidasi dalam tubuh sehingga dapat mencegah 

penyakit degeneratif dan kanker (Sayuti & Yenrina, 2015). Antioksidan sangat reaktif 

terhadap radikal bebas, sedangkan radikal bebas merupakan salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan berbagai macam penyakit (Salamah & Widyasari, 2015). Radikal bebas 

yang bersumber dari asap rokok, makanan goreng atau bakar, obat-obatan, dan polusi 

udara (Umayah & Amrun, 2007)dapat menyebabkan kerusakan pada sel, DNA, protein, 

dan lipoprotein sehingga dapat menyebabkan penyakit kanker, jantung, artritis, katarak, 

diabetes, dan hati (Silalahi, 2002 dalam Salamah & Widyasari, 2015). Terdapat 2 jenis 

antioksidan yaitu yang alami dan sintetis. Contoh antioksidan alami adalah vitamin A, 

vitamin C, vitamin E, karotenoid, antosianin, isoflavon, dan selenium (Sayuti & Yenrina, 

2015). Antioksidan alami dapat ditemukan pada bunga, daun, umbi, buah dan sayur. 

Dalam hal ini, antioksidan yang dibahas dalam penelitian ini adalah antosianin. 

Antosianin selain berperan sebagai penangkal radikal bebas dan mencegah berbagai 

penyakit, juga berperan sebagai pewarna yang ungu, biru, merah yang aman untuk 

dikonsumsi (Mahmudatussa’adah et al., 2014).  

 

Aktivitas antioksidan dapat diukur dengan menggunakan larutan DPPH (2,2-diphenil-1-

picrylhydrazil radical). Keuntungan metode ini mudah dan cepat, serta tidak 

membutuhkan banyak reagen (Sayuti& Yenrina, 2015), hanya saja dalam melakukan 

penelitian  ini, sebisa mungkin sampel diteliti pada lingkungan gelap, karena sifat DPPH 

yang mudah rusak karena cahaya. Metode DPPH ini bertujuan untuk melihat seberapa 

kuat antioksidan dalam suatu bahan dapat menangkal radikal bebas melalui satuan persen 

inhibisi (%IC) atau persen antioksidan. Semakin besar persen inhibisi, maka kekuatan 

antioksidan dalam menangkal radikal bebas semakin kuat. Pada bunga telang 

mengandung banyak sekali kadar air dan di dalam air tersebut terlarut banyak senyawa 
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aktif yang dapat berperan sebagai antioksidan salah satunya adalah antosianin yan dapat 

berperan sebagai pewarna biru (Suebkhampet dan Sotthibandhu, 2011 dalam Hartono et 

al., 2013). Antosianin dalam 1 gram bunga telang adalah 0,227µg (Vankar & Srivastava, 

2010 dalam Sapiee, 2013). Sedangkan dalam pembuatan blue sushi, bunga telang 

diblender bersama 200 ml air dan kemudian disaring, sehingga hanya zat terlarutnya saja 

yang terdapat pada blue sushi, sedangkan makronutrien dan mikronutrien lain yang tidak 

larut air akan terbuang bersama ampas yang disaring. Penyaringan ini dilakukan agar 

dapat diperoleh ekstrak bunga telang agar tidak mempengaruhi aroma dan cita rasa 

makanan. Hal itu dikarenakan ekstrak bunga telang hanya mengandung zat warna 

antosianin apabila bunga sudah diekstrak terlebih dahulu (Andarwulan, 2013 dalam 

Hartono et al., 2013). Selain antosianin, bunga telang juga mengandung pigmen-pigmen 

seperti flavanoids, carotenoids, dan betalains (Yoshikazu, 2005 dalam Zussiva et al., 

2012). 

 

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa ktivitas antioksidan tertinggi terdapat pada 

nasi segar dengan konsentrasi bunga telang tertinggi sebesar 1% yaitu 29,327+0,451. 

Sedangkan pada konsentrasi telang 0,25% yang disimpan memiliki nilai aktivitas 

antioksidan terendah yaitu 11,390+0,781. Semakin tinggi konsentrasi dari bunga telang 

maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya, itu disebabkan karena adanya pigmen 

antosianin. Sedangkan setelah disimpan akan terjadi penurunan antioksidan, hal ini 

disebabkan karena antosianin mudah rusak karena cahaya dan oksigen. Oleh sebab itu 

selama penyimpanan 24 jam di chiller suhu 5oC, blue sushi ditutup dengan plastic wrap 

bening untuk menghindari kontak oksigen berlebih.  

 

4.2. Karakteristik Kalori 

Kalori sangatlah diperlukan untuk menghasilkan energi. Tanpa energi orang tidak akan 

bisa melakukan apa-apa. Jika usaha yang dikerjakan lebih besar daripada energi yang 

diperoleh dari makanan, maka akan sulit untuk melakukan usaha tersebut (Kusharto , 

1988 Dalam Kartasapoetra & Marsetyo, 2005). Kekurangan energi tentu akan berdampak 

buruk bagi tubuh, oleh sebab itu sangatlah penting untuk memberi asupan bagi tubuh 

terutama pada saat sarapan. Pada tabel 15, dapat dilihat bahwa blue sushi memberikan 

sumbangan kalori sebesar sebesar 288,43 kkal. Dalam perhitungan, bunga telang tidak 
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memberikan sumbangan kalori, karena yang diambil hanyalah ekstrak nya saja, dimana 

tujuan dari ekstrak tersebut adalah untuk memberi warna nasi dan memberikan 

sumbangan antioksidan terhadap produk blue sushi. Perhitungan kalori hanya 

berdasarkan makronutrien yang diperoleh dengan metode atwater, yaitu konversi 

makronutrien menjadi kalori seperti pada protein akan menghasilkan 4 kkal/gram, lemak 

9 kkal/gram, dan karbohidrat 4 kkal/gram (Kartasapoetra & Marsetyo, 2005).  

 

Jika dilihat berdasarkan kebutuhan energi manusia menurut Widyakarya Nasional Pangan 

dan Gizi VIII (2004, dalam Kartasapoetra & Marsetyo, 2005), kebutuhan energi yang 

dibutuhkan rata-rata adalah sebesar 1500 sampai 2600 kkal, maka dapat disimpulkan 

bahwa sushi belum bisa mencukupi kebutuhan energi dalam sehari apabila hanya 

dikonsumsi 100 gram saja atau 1 porsi karena hanya memenuhi 288,43 kkal. Hal ini 

dikarenakan, sushi hanyalah berfungsi sebagai camilan sehat atau salad karena sifatnya 

yang mengikuti standar dari salad yaitu meliputi warna yang variatif, disajikan dingin, 

dan tidak melalui pengolahan pemasakan (mentah) (National Food Service Management 

Institute, 2009). Apabila sushi diharuskan dapat memenuhi kebutuhan kalori dalam 

sehari, maka sushi yang dikonsumsi harus sebanyak 700 gram sampai 900 gram atau 

sekitar 7 sampai 9 porsi dalam sehari. Dalam 1 porsi sushi, terdapat 6 potong berbentuk 

lingkaran dan dapat dikonsumsi sekali suap. seringkali disajikan dalam jumlah yang tidak 

banyak, sederhana, tetapi mewah. Selain penampilan yang menarik, sushi juga kaya akan 

kandungan mikronutrien seperti vitamin dan mineral dan kandungan antioksidannya 

sangat baik bagi kesehatan tubuh. Selain itu, penggunaan ikan laut yang mengandung 

lemak esensial, baik untuk perkembangan otak pada anak-anak.  

 

4.3. Karakteristik Organoleptik (Uji Hedonik) 

Pengujian organoleptik merupakan analisaakansuatu produk makanan yang dinilai 

dengan panca indera manusia. Pengujian organoleptik yang digunakan pada penelitian ini 

adalah uji hedonik atau uji kesukaan terhadap blue sushi yang bertujuan untuk 

mengetahui apahkah produk ini dapat diterima dan manakah produk yang paling disukai. 

Karena tujuan utama uji hedonik adalah mengetahui bahwa produk makanan bisa diterima 

atau tidak, maka uji hedonik juga termasuk dalam kelompok uji penerimaan atau 

acceptance test (Rahayu, 1998 dalam Rakmah, 2012). Pengujian hedonik yang dilakukan 
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terhadap produk blue sushi adalah rasa, warna, tekstur, dan penilian keseluruhan produk 

dengan menggunakan tiga skala kesukaan. Pada pengujian ini, blue sushi 

akandibandingkan berdasarkan konsentrasi telang dan umur simpan. Uji hedonik ini 

dilakukan oleh 30 orang panelis tidak terlatih dan 5 panelis terlatih dari Crowne Plaza 

Hotel. Penetapan 30 panelis mengikuti acuan dari American Standard Testing Material 

(ASTM). Panelis tidak terlatih hanya diberikan instruksi secukupnya tentang 

caramelakukan penilainan sensori tanpa terlibat atau mengetahui penyiapan sampel yang 

akan dinilai. Pengujian hendonik pertama adalah pada atribut rasa produk blue sushi. Rasa 

suatu makanan merupakan tolok ukur yang penting untuk mengetahui konsumen 

menerima produk tersebut atau tidak. Walaupun bentuknya bagus, warna nya menarik, 

tetapi kalau rasa tidak enak, tetap tidak dapat diterima oleh konsumen. Kombinasi rasa 

yang kaya dari rasa pahit, manis, asin atau asam dapat memicu sensasi oral yang 

menimbulkan kesengan dalam merasakan produk tersebut. Oleh sebab itu pada produk 

bluesushi, terdapat kombinasi rasa yang kaya baik asin dari nori, gurih dari crabstick, 

asam dari mizkan vinegar, pahit dari biji wijen sangrai, dan manis dari tomat, ditambah 

kombinasi rasa segar dan amis yang khas.  

 

Blue sushi yang rasa, warna, dan tekstur yang paling disukai oleh panelis adalah blue 

sushi segar dan menggunakan konsentrasi bunga telang sebesar 0,25%. Sedangkan blue 

sushi yang rasanya paling tidak disukai oleh panelis secara keseluruhan adalah blue sushi 

yang disimpan 1 hari dan menggunakan konsentrasi bunga telang sebesar 1%.  Produk 

segar pada umunya lebih disukai, karena kombinasi rasa dan flavor masihlah kuat, ketika 

disimpan maka banyak senyawa volatil yang hilang sehingga mempengaruhi flavor dan 

rasa. Konsentrasi bunga telang yang sedikit cenderung lebih disukai dibandingkan dengan 

yang banyak, hal ini disebabkan karena semakin banyak bunga telang yang dicampurkan 

maka dapat memberikan rasa getir. Rasa getir disebabkan karena adanya beberapa 

senyawa aktif pada bunga telang yang ikut tercampur pada ekstrak bunga telang 

(Yoshikazu, 2005 dalam Zussiva et al., 2012). Walau sudah disaring, tetapi masih ada 

potongan kecil yang bisa tembus saringan dan ini dapat memberikan rasa pahit dan flavor 

bunga yang dapat merusak rasa, sehingga perlu dilakukan penyaringan menggunakan 

kertas saring agar potongan kecil bunga telang yang diblender tidak masuk ke ekstrak. 

Penyaringan menggunakan saringan biasa lebih dipilih daripada kertas saring, karena 
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konteks dari pembuatan sushi ini adalah untuk dibuat di rumah atau untuk wirausaha 

sehingga dibutuhkan alat yang umum dan mudah dicari. Selain rasa, tekstur juga penting 

dalam menggugah nafsu makan. Nasi dari sushi tidak boleh terlalu lembek ataupun 

kering. merupakan salah satu faktor penting dalam menentukkan kualitas dari suatu 

produk pangan.  

 

Rasa dan tekstur  memegang peranan yang lebih peting penting pada tingkat kesukaan 

konsumen dibandingkan aroma dan warna, hal itu disebabkan karena rasa dan warna juga 

memegang peranan penting dalam menentukan tingkat kesegaran dan kualitas makanan 

(Carpenter dkk, 2000 dalam Wibowo, 2017). Pada perlakuan yang disimpan, tekstur nya 

tidaklah begitu disukai, hal ini disebabkan karena penurunan kadar air yang mebuat nasi 

menjadi lebih kering. Dari situ juga dapat disimpulkan bahwa nasi sudah tidak segar 

karena disimpan di kulkas dan menjadi kering. Sedangkan dalam hal warna, sangat 

mempengaruhi estetika karena membuat konsumen tertarik secara emosional terhadap 

suatu produk karena warna ternyata dapat mewakili pesan, karakteristik yang khas, dan 

tampilan keseluruhan dari produk tersebut. Kesukaan warna masing-masing orang juga 

berbeda satu sama lain, ada yang suka warna pekat ada yang suka warna muda. Warna 

yang muda memberikan persepsi pada konsumen bahwa makanan tersebut aman untuk 

dikonsumsi, sedangkan yang pekat akan menimbulkan persepsi konsumen bahwa produk 

tersebut menggunakan pewarna. Pigmen warna biru disebabkan karena adanya antosianin 

pada bunga telang, dan hal ini membuat warna dari blue sushi akan menjadi biru dan akan 

sedikit memekat ketika disimpan, karena berkurangnya kadar air dan pigmen biru 

semakin pekat. 


