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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini gaya hidup vegetarian semakin mengalami perkembangan. 

Pada acara Kongres V badan Vegetarian sedunia yang ke-39 di Jakarta disebutkan 

bahwa pada tahun 1998 jumlah anggota vegetarian yang terdaftar yakni kurang lebih 

5000 orang. Angka ini kemudian mengalami kenaikan yang sangat pesat pada tahun 

2015 dengan angka anggota vegetarian 225.000 orang, jumlah ini merupakan vegetarian 

yang terdaftar dalam Indonesian Vegetarian Society (IVC) yang berarti masih ada 

banyak lagi yang belum terdaftar. Vegetarian merupakan sekelompok masyarakat yang 

tidak mengonsumsi bahan pangan hewani. Munculnya gaya hidup vegetarian itu sendiri 

disebabkan oleh beberapa hal yakni dengan alasan diet, kecantikan, kesehatan dan juga 

agama.  Jumlah vegetarian yang semakin meningkat ini merupakan salah satu bukti 

bahwa masyarakat pada jaman ini semakin sadar akan pentingnya kesehatan yakni 

dengan cara mengkonsumsi bahan makanan yang berasal dari tumbuhan (Tony & 

Tiffany, 2013). 

 

Pada dasarnya para vegetarian mengkonsumsi makanan seperti buah dan sayuran dalam 

keadaan mentah ataupun dalam bentuk masakan, namun pada saat ini variasi makanan 

dari vegetarian semakin berkembang. Oleh karena faktor tersebut para ilmuwan dan 

juga masyarakat dunia mencoba untuk membuat atau menghasilkan produk makanan 

nabati yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan produk hewani dan produk 

tersebut dinamakan produk pangan analog. Kata analog itu sendiri memiliki arti yakni 

suatu hal atau produk yang secara struktural memiliki kesamaan namun dalam 

komposisinya berbeda. Landasan dasar dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan 

produk pangan seperti produk yang berasal dari produk hewani namun berasal dari 

bahan nabati yakni daging analog dengan menggunakan bahan-bahan lokal sebagai 

bahan dasarnya (Tony & Tiffany, 2013). 

 

Daging analog merupakan suatu produk pangan yang dihasilkan dari proses tekturisasi 

protein nabati (Kanetro & Sri,2013). Daging analog memiliki beberapa kelebihan yakni 

proses pembuatan yang lebih mudah, daya tahan simpan lebih lama, kandungan 

kolesterol yang rendah serta biaya pengolahan yang murah (Nurhatadi dkk, 2014). 
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Daging analog pada dasarnya dapat diolah dengan menggunakan protein curd dan juga 

pengisi. Bahan pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan daging analog adalah 

tepung terigu atau gluten (Nurhatadi dkk, 2014).   

 

Daging analog pada awalnya diproduksi dengan menggunakan tepung terigu dan juga 

protein kedelai. Penggunaan kacang kedelai pada pembuatan daging analog dikarenakan 

oleh kandungan protein nabati pada kedelai yang tinggi. Pada proses pembuatannya, 

protein kedelai yang dibutuhkan dalam pembuatan daging diproses dengan ekstrusi 

maupun gelatinasi. Pada pembuatan daging analog, protein kedelai diekstruksi dengan 

menggunakan kelembaban yang tinggi maupun merubahnya menjadi gel dengan 

pemanasan dan juga pendinginan. Daging analog juga dapat diproduksi dengan 

menggunakan gluten yang berasal dari terigu (Lin et al, 2000). 

 

Kandungan nutrisi yang terdapat dalam daging analog berbahan dasar gluten ini dapat 

dikatakan kurang karena hampir seluruh komposisinya adalah protein gluten. Tujuan 

dibuatnya daging analog adalah untuk menciptakan variasi makanan bagi vegetarian. 

Selain itu pembuatan daging analog juga untuk menggantikan produk daging dalam hal 

memenuhi keinginan masyarakat yang sadar akan kesehatan dan juga gaya hidupnya. 

Maka dari itu dalam penyajian daging analog, selain diperlukan kesamaan karakteristik 

kenampakan dengan daging asli, diperlukan pula kandungan nutrisi yang mendukung. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini diperlukan adanya penambahan nutrisi pada daging 

analog khususnya daging analog yang berbahan dasar gluten. Suplementasi atau 

penambahan nutrisi merupakan suatu proses penambahan satu atau lebih zat gizi 

kedalam suatu produk pangan dengan tujuan untuk menjaga ataupun meningkatkan 

kandungan gizi dalam produk pangan tersebut (Helmyati dkk, 2018). 

 

Daging analog yang diproduksi dari gluten memerlukan adanya tambahan nutrisi 

lainnya. Tambahan nutrisi tersebut dapat berupa serat pangan dan juga jenis protein 

lainnya selain gluten. Pada penelitian ini digunakan kacang koro sebagai salah satu 

alternatif penambahan nutrisi pada daging analog. Kacang koro merupakan salah satu 

komoditas lokal yang saat ini belum banyak digunakan dalam pengolahan produk 

pangan. Kandungan nutrisi dari koro pedang putih tidak kalah dari kedelai yang mana 
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digunakan dalam pembuatan daging analog pertama kali. Meskipun kandungan protein 

yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kedelai, namun koro pedang putih 

memiliki serat yang lebih tinggi yang dapat dijadikan potensi penanggulangan penyakit 

degeneratif (Fitriasari,2010). Pada penelitian ini, penambahan koro pedang putih 

dimaksudkan untuk meningkatkan kandungan nutrisi dalam daging analog yakni 

karbohidrat dan serat. Hal ini dikarenakan oleh tingginya kandungan serat pangan dan 

karbohidrat dalam koro pedang putih yakni 55,8% (Ancona, 2004) untuk serat pangan 

dan 50-60% (Sugandhi dkk, 2016) untuk karbohidrat. Selain itu penambahan koro 

pedang putih pada daging analog juga dimaksudkan untuk memperkaya protein dalam 

daging analog berbahan dasar gluten, dimana pada gluten hanya terkandung gliadin dan 

glutenin (Xu et al, 2007) sedangkan pada koro pedang putih jenis proteinnya lebih 

banyak yakni prolamin, albumin, proteosa dan globulin (Gilang dkk, 2013). Pada 

penelitian ini penambahan kacang koro pedang putih dilakukan untuk suplementasi. 

Maka dari itu terdapat beberapa perbedaan konsentrasi yakni penambahan 10-50% koro 

pedang putih terhadap berat total gluten. Perbedaan konsentrasi penambahan ini 

memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh penambahan terhadap sifat fisik 

dan kimia dan juga untuk melihat batas dari penambahan koro pedang putih terhadap 

tekstur daging analog. 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Daging 

Daging merupakan salah satu bagian dari hewan yang disembelih yang dapat 

dikonsumsi  dan juga berasal dari otot rangka maupun yang terdapat pada lidah, 

esophagus, diafragma dan jantung dengan atau tidak mengandung lemak (Mentari dkk, 

2016). Menurut Data Kandungan Bahan Makanan (2008) kandungan protein daging 

sapi adalah 18%. Subagyo dkk. (2015) menambahkan bahwa daging sapi memiliki 

kandungan nutrisi yakni protein (16-22%), air (65-80%), lemak (1,5-13%) , karbohidrat 

dan mineral sebesar 1 %. Daging sapi terdiri dari enam asam amino esensisal yakni 

asam aspartat, glutamat, serin, glisin, alanin dan tirosin. Sedangkan daging analog 

merupakan salah satu produk pangan yang dihasilkan dari proses teksturisasi protein 

nabati dari bahan yang bukan daging (Kanetro & Sri, 2013). 
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1.2.2. Daging Analog 

Pengolahan daging analog pertama kali dilakukan oleh Husden dan Hoer pada tahun 

1972 dengan menggunakan sumber protein nabati yang berasal dari kedelai. Daging 

analog merupakan suatu bahan pangan yang timbul karena semakin banyaknya 

vegetarian dan juga orang yang mulai untuk memikirkan kesehatan mereka. Daging 

analog sering disebut dengan daging imitasi maupun pengganti daging. Daging analog 

merupakan suatu bahan pangan yang memiliki beberapa persamaan karakteristik dengan 

daging pada umumnya yakni tekstur dan juga kenampakan. Daging analog juga 

memiliki perbedaan dengan daging hewani yakni pada faktor nutrisi. Daging analog 

tidak mengandung lemak dan kolesterol yang tinggi seperti daging. Hal inilah yang 

kemudian membuat konsumsi daging analog semakin meningkat. Selain itu harga dari 

daging analog yang jauh lebih murah dapat menjadi salah satu daya tarik konsumen.  

 

Pada umumnya, daging analog dibuat dari protein kedelai maupun gluten. Beberapa 

pengolahan daging analog menggunakan gluten dari gandum, nasi, jamur, tempe, 

kacang-kacangan ataupun menggunakan tahu yang dihaluskan dengan ditambah 

senyawa flavor untuk mendapatkan rasa daging yang diinginkan seperti ayam, sapi, 

babi, domba, sosis, dan bahkan seafood. Daging analog yang dibuat dengan 

menggunakan isolate protein memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan 

daging analog yang menggunakan gluten dalam pembuatannya. Kelebihan tersebut 

diantaranya adalah meningkatkan kualitas tekstur hingga hampir sama dengan daging 

asli, meningkatkan chewiness, bahkan dapat meningkatkan ataupun menurunkan tingkat 

kepadatan yang diinginkan sesuai dengan jenis formulasi yang dibuat (Joshi & 

Satish,2015). 

 

1.2.3. Koro Pedang 

Koro pedang putih (Canavalia ensiformis L) merupakan salah satu komoditas kacang-

kacangan lokal yang memiliki beberapa varian jenis yang dapat dipergunakan sebagai 

salah satu alternatif pengganti kedelai dalam pembuatan tempe. Koro pedang putih 

memiliki kandungan protein dan juga karbohidrat yang tinggi dengan kandungan 

lemaknya yang rendah. Namun kandungan protein dan lemak pada koro pedang putih 

lebih rendah bila dibandingkan dengan kacang kedelai. Kandungan protein pada koro 
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pedang putih adalah sekitar 23-32% pada bahan mentahnya dan 18-25% pada bijinya. 

Kandungan karbohidrat yang tinggi (50-60%) pada koro pedang putih menghasilkan 

suatu karakteristik pada kacang ini yakni kulit arinya yang keras (Sugandhi dkk, 2016).  

Protein pada koro tersusun atas globulin, albumin, prolamin, dan proteosa (Gilang dkk, 

2013). Okomoda et al, (2016) menambahkan, bahwa asam amino penyusun koro 

pedang diantaranya adalah valin, tirosin, isoleusin, leusin, lisin, fenilalanin, metionin 

dan sistin.  

 

 

Namun terdapat beberapa senyawa yang merugikan dalam koro pedang putih ini yakni 

glukosianida dan juga asam fitat yang merupakan senyawa anti-gizi. Kandungan HCN 

dalam koro pedang putih relatif tinggi dan juga dapat mengakibatkan keracunan bahkan 

kematian bila tidak diolah dengan benar. Kandungan HCN dalan koro pedang putih ini 

merupaqkan salah satu alasan yang membuatnya mayarakat Indonesia masih takut 

dalam mengolahnya. Kandungan HCN dalam koro pedang putih segar dalam bentuk 

glukosianida adalah 71,23 mg/kg bahan. Kadar HCN dalam koro pedang putih 

sebenarnya dapat ditekan sampai dibawah kadar toleransi dengan cara yang sederhana 

sehingga mudah dikonsumsi dengan aman. Proses perendaman biasa dilakukan sebagai 

salah satu perlakuan awal untuk mengurangi kadar sianida dalam koro pedang putih. 

Perendaman kacang koro biasa dilakukan selama 24-28 jam (penggantian air tiap 6-8 

jam) yang akan menurunkan kandungan HCN mencapai 11,91 mg/kg bahan. Maka 

dengan dilakukannya perendaman dosis HCN yang dikandung dalam bahan sudah 

dibawah lethal dose yakni 50 mg/kg bahan pangan (Putro dkk, 2015). Proses 

selanjutnya yang dilakukan adalah pemasakan atau perebusan. Pemasakan atau 

Gambar 1. Koro Pedang Putih 
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perebusan ini selain dapat mengurangi kadar sianida dalam koro pedang putih juga 

dapat memperlunak karakteristik teksturnya yang keras akibat kandungan 

karbohidratnya yang tinggi (Sudiyono, 2010). 

 

Koro pedang merupakan salah satu bahan musiman yang pada saat panen 

keberadaannya akan sangat melimpah. Pada penelitian ini, dilakukan proses penepungan 

karena proses penepungan dapat memperluas permukaan bidang sehingga proses 

pencampuran dengan tepung gluten menjadi lebih mudah (Kristianto,2013). Tepung 

merupakan partikel padat dan juga halus yang biasa digunakan untuk keperluan 

penelitian, rumah tangga dan juga bahan baku industri. Keunggulan dari pembuatan 

koro pedang putih menjadi tepung adalah untuk meningkatkan hasil guna, daya guna 

dan nilai guna, dapat lebih mudah untuk diolah dan juga diproses untuk meningkatkan 

nilai ekonominya (Nuraidah, 2013). 

 

Pada proses penepungan terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi untuk 

mengolah biji koro pedang putih menjadi tepung. Kendala tersebut diantaranya adalah 

kulit dari kacang koro yang keras. Namun kulit koro pedang putih yang keras ini dapat 

diatasi dengan menggunakan metode perebusan. Metode perebusan mengakibatkan 

disintegrasi jaringan dan juga kerusakan dinding sel kulit sehingga kulit koro pedang 

putih dapat lebih lunak (Kristianto,2013). Pada penelitian yang dilakukan Kristianto 

(2013) ditunjukan bahwa pengolahan tepung koro pedang putih memiliki rendemen 54-

69% dari berat biji koro pedang putih mentah. Hal ini dikarenakan oleh edible portion 

dari koro pedang putih yang mencapai 95% dari kacang segar yang utuh. Pada 

penelitian ini proses pengolahan koro pedang putih menjadi tepung dilakukan tanpa 

menyertakan kulit dari koro pedang putih untuk dijadikan tepung.  

 

Tabel 1. Komposisi kimia tepung biji koro pedang putih 

Komposisi Nilai (g/100 g) 

Air 5,73 

Protein kasar 24,32 

Serat kasar 6,13 

Abu 2,11 

Karbohidrat 41,26 

Lemak Kasar 3,17 

(Marimuthu & Gurumoorthi, 2013)  
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1.1.4. Tepung Gluten 

Gluten merupakan hasil isolasi dari tepung terigu. Gluten didapatkan dengan cara 

memisahkan partikel pati dari tepung terigu dengan cara mencuci adonan tepung terigu  

menggunakan air. Gluten yang telah terisolasi ini kemudian dikeringkan dengan 

menggunakan berbagai cara seperti vaccum drying, freeze drying atau oven drying. 

Pengeringan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan sifat fungsionalnya. 

Tepung gluten merupakan salah satu bahan pangan yang dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Hal ini dikarenakan oleh sifat fungsionalnya yang tinggi dengan sifat 

fisiknya yakni visko-elastis. Oleh karena sifat fisik visko-elastisnya ini gluten 

digunakan dalam pembuatan berbagai macam produk barkery. Tepung gluten tidak 

hanya  terdiri dari protein namun juga pati, lemak dan juga serat (lihat tabel 2). Gluten 

juga memiliki kelebihan yakni lebih murah bila dibandingkan dengan tepung kasein dan 

juga tepung kedelai yang biasanya digunakan dalam pembuatan daging analog (Day, et 

al, 2006). Menurut Xu et al (2007), gluten terdiri dari dua jenis protein mayor yakni 

glutenin dan gliadin. Glutenin memiliki pengaruh terhadap sifat elastis dari gluten 

sedangkan gliadin memiliki pengaruh terhadap sifat viskositas dari gluten. Fitasari 

(2009) menambahkan bahwa asam amino yang terdapat dalam tepung gluten antara lain 

adalah lisin, arginine, asam glutamat, dan asam aspartat. 

Beberapa bahan makanan dapat menimbulkan suatu reaksi ketika tubuh melakukan 

proses pencernaan, salah satunya adalah gluten. Terdapat penyakit seliak (Coeliac) yang 

merupakan penyakit alergi atau intoleran terhadap protein gandum yakni gluten. 

Penyakit ini disebabkan oleh reaksi imflamasi yang terjadi dalam usus halus. Hal ini 

terjadi karena konsumsi gluten mempengaruhi tingkat penyerapan air dan nutrisi di usus 

halus. Gejala penyakit ini biasanya adalah timbulnya diare dan pada beberapa kasus 

dapat menyebabkan malnutrisi. Namun disamping kekurangannya tersebut, gluten 

memiliki kegunaan dalam industri pangan yang luas. Gluten digunakan dalam berbagai 

macam produk bakery, selain itu juga digunakan dalam fortifikasi tepung dengan 

kandungan protein yang kurang dan juga sebagai salah satu bahan pengganti daging 

(Day et al, 2006). 
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Tabel 2. Kandungan gizi Tepung Gluten per 100 g bahan 

Komposisi Nilai 

Energi (kkal) 370 

Serat (g) 0,6  

Lemak (g) 1,9 

Lemak jenuh (g) 0,3 

Protein (g) 75,2  

Karbohidrat (g) 13,8  

(Anonim, 2018). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan 

bahan baku koro pedang putih (Canavalia ensiformis L.) pada sifat fisikokimia dan 

organoleptik  pada daging analog. 

 

 

 

 

 


