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3. HASIL PENELITIAN 

Berikut adalah hasil penelitian daging analog yang disuplementasi oleh koro pedang 

putih. Hasil penelitian ini memperlihatkan perbedaan karakteristik fisikokimia dan 

organoleptik antar konsentrasi daging analog.  

 

3.1.   Hasil jadi Daging Analog 

Hasil jadi daging analog yang disuplementasi koro pedang putih dapat dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 memperlihatkan hasil jadi produk daging analog. Pada garmbar ditunjukkan 

adanya perubahan warna menjadi lebih putih seiring bertambahnya konsentrasi tepung 

koro pedang yang digunakan. Selain itu terjadi penambahan ukuran akibat perbedaan 

total masa tiap adonan. 

a.  b. 

c. 

Gambar 6. Daging Analog 
d. 

(a). Kontrol; (b). Koro 10%; (c). Koro 20%; (d). Koro 30% 
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3.2.Uji Pendahuluan Tepung Gluten dan Tepung Koro Pedang Putih 

Hasil pengujian protein tepung gluten dan tepung koro pedang putih dapat dilihat pada 

tabel 4. 

 

Tabel 4. Protein Tepung Gluten dan Tepung Koro Pedang 

Bahan Kadar Air (% wb) Kadar Protein(% wb) 

Tepung Gluten 6,94±0,11 85,70±1,40 

Tepung Koro 8,35±0,14 31,75±1,10 
Keterangan : 

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Kadar protein ditampilkan dalam bentuk persentase wet basis 

 

Pada tabel 4., dapat dilihat hasil penelitian pendahuluan mengenai kadar protein tepung 

gluten dan juga tepung koro pedang. Data menunjukkan bahwa kadar protein dari 

tepung gluten adalah 85,704 %. Sedangkan tepung koro memiliki kadar protein 31,754 

%. Selain itu kadar air dari tepung gluten adalah 6,941% dan tepung koro 8,353% 

 

3.3.Uji Organoleptik 

Hasil uji organoleptik daging analog yang disuplementasi koro pedang putih dapat 

dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Uji Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Daging Analog 

Perlakuan Tekstur Rasa Overall 

Kontrol         3,17±1,56 a 2,93±1,91a 3,10±1,83 a 

Koro 10%     3,63±1,50 ab 3,37±1,54a 3,07±1,36 a 

Koro 20%     4,40±1,61b 3,93±1,64a 4,20±1,58 a 

Koro 30%     4,17±1,53b 3,67±1,56a 3,47±1,46 a 

Koro 40%     2,83±1,80 a 3,37±1,96a 3,43±1,99 a 

Koro 50%     2,73±1,64 a 3,73±1,60a 3,70±1,86 a 
1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Friedman dan LSD  

 

 

Tabel 5., menunjukkan hasil analisa uji tingkat kesukaan panelis dengan sistem 

rangking. Terdapat 3 parameter uji yakni tekstur, rasa dan overall. Pada parameter uji 

tekstur terdapat perbedaan yang nyata antar sampel yang satu dengan yang lain. Nilai 

tertinggi parameter tekstur adalah pada sampel koro 20% yang  menunjukkan bahwa 

rata-rata panelis paling menyukai sampel koro 20 %. Kemudian nilai terendah terdapat 

pada sampel koro 50% yang menunjukkan bahwa rata-rata panelis tidak menyukai 
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tekstur dari sampel koro 50%. Selanjutnya untuk parameter uji rasa dan overall tidak 

dapat perbedaan yang nyata antar sampel. Namun dapat dilihat bahwa nilai tertinggi dari 

ketiga parameter uji adalah sampel koro 20%. 

 

3.4. Uji Proksimat 

Hasil uji Proksimat daging analog yang disuplementasi koro pedang putih  dapat dilihat 

pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Data Uji Proksimat Daging Analog yang disuplementasi Koro Pedang Putih 

Perlakuan Air (g) Abu (g) Lemak (g) Protein (g) 
Karbohidrat 

(g) 

Kontrol         103,91±2,79a 0,65±0,07a 0,29±0,01a 78,90±2,62a 16,249±1,22a 

Koro 10%     113,11±8,10a 0,76±0,07b 0,63±0,04b 80,51±7,26a 20,044±1,81b 

Koro 20%     124,92±2,85a 0,99±0,08c 0,94±0,08c 81,17±1,05a 21,981±1,87b 

Koro 30%     134,18±2,79a 1,15±0,10d 1,20±0,09d 82,29±0,79a 26,186±2,26c 

Keterangan : 

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Semua data disajikan dalam satuan gram (g) karena total masa dari tiap adonan yang berbeda 

3) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan 

Pada tabel 6 terdapat data uji proksimat yang meliputi kadar air,abu, lemak, protein dan 

karbohidrat. Data ini merupakan data dengan perhitungan wet basis. Pada parameter 

kadar air, terdapat peningkatan kadar air seiring bertambahnya persentase tepung koro 

pedang putih yang digunakan, namun hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan nyata 

antar sampel. Selanjutnya parameter kadar abu memperlihatkan adanya perbedaan yang 

nyata antar sampel dengan meningkatnya nilai kadar abu seiring bertambahnya 

persentase tepung koro pedang putih. Kemudian pada kadar lemak dapat dilihat 

peningkatan nilai lemak dengan perbedaan yang nyata antar sampel seiring dengan 

bertambahnya persentase tepung kacang koro yang digunakan. Lalu pada parameter 

protein diperlihatkan adanya peningkatan yang non-signifikan tiap bertambahnya 

persentase tepung koro pedang putih yang digunakan. Hasil protein menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata antar sampel. Pada parameter karbohidrat terjadi 

peningkatan seiring dengan bertambahnya persentase tepung kacang koro yang 

digunakan. Hasil menunjukkan bahwa antara sampel koro 10% dan 20% tidak memiliki 

perbedaan yang nyata, namun pada sampel kontrol dan koro 30% menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antara sampel tersebut dengan sampel lainnya. 
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3.5. Uji Serat Pangan 

Hasil penelitian uji serat pangan daging analog yang disuplementasi koro pedang putih 

dapat dilihat pada tabel 7. 

 

Tabel 7. Uji Serat Pangan Daging Analog yang disuplementasi Koro Pedang Putih 

Perlakuan Serat Pangan (g) 

Kontrol         59,67±5,40a 

Koro 10%     66,34±4,42ab 

Koro 20%     71,58±6,48bc 

Koro 30%     76,80±6,13c 

Keterangan : 

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Semua data disajikan dalam satuan gram (g) karena total masa dari tiap adonan yang berbeda 

3) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan 

 

Tabel 7 menunjukkan adanya peningkatan serat pangan seiring dengan bertambahnya 

persentase tepung kacang koro yang digunakan. Pada tabel dapat juga dilihat hasil uji 

Duncan dimana sampel kontrol dan koro 30 % menunjukkan perbedaan yang nyata 

dengan sampel lainnya. Sedangkan sampel koro 10% memperlihatkan perbedaan yang 

nyata dengan sampel koro 30% namun tidak berbeda nyata dengan sampel kontrol 

maupun koro 20%. Selanjutnya pada sampel koro 20% terdapat perbedaan yang nyata 

dengan sampel kontrol namun tidak berbeda nyata dengan sampel koro 10% maupun 

30%.  

 

3.6.Uji Fisik 

Hasil analisa uji fisik daging analog yang disuplementasi koro pedang putih dapat 

dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Data Uji Fisik Daging Analog yang disuplementasi Koro Pedang Putih 

Perlakuan Hardness (gf) 
Springiness 

(mm) 

Gumminess 

(kgf) 

Chewiness 

(Nmm) 

Kontrol         475,51±77,94a 11,22±0,51a 0,26±0,04a 28,93±5,06ab 

Koro 10%     523,77±66,83a 10,99±0,46a 0,26±0,04a 26,95±5,22a 

Koro 20%     703,11±72,75b 10,96±0,47a 0,32±0,04a 36,05±6,02b 

Koro 30%     1181,38±216,50c 10,93±0,55a 0,49±0,07b 52,13±8,82c 

Keterangan : 

1) Semua nilai merupakan nilai rata – rata ± standar deviasi 

2) Nilai dengan superscript huruf yang berbeda dalam satu pengujian menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata antar perlakuan pada tingkat kepercayaan 95% (p < 0,05) dengan 

menggunakan uji Duncan 



24 

 

 

 

Tabel 8 menunjukkan hasil uji fisik  yang meliputi hardness, springiness, gumminess, 

dan chewiness. Semakin bertambahnya konsentrasi tepung koro yang digunakan maka 

nilai hardness juga ikut meningkat yang mengindikasikan daging analog yang 

dihasilkan akan memiliki tektur yang lebih keras. Selanjutnya penambahan tepung koro 

pedang putih mengakibatkan penurunan nilai springiness yang  menunjukkan bahwa 

tingkat elastisitas adonan semakin menurun sehingga adonan akan sulit kembali ke 

bentuk awal apabila diberi tekanan.  

 

Bertambahnya tepung koro pedang putih mengakibatkan nilai gumminess meningkat 

kecuali pada konsentrasi koro 10%. Peningkatan nilai gumminess ini menunjukkan 

bahwa tiap penambahan tepung koro pedang putih maka akan bertambah juga energi 

yang dibutuhkan untuk mengunyah daging analog yang dihasilkan. Kemudian pada 

parameter chewiness, adanya penambahan konsentrasi tepung koro pedang putih 

mengakibatkan peningkatan chewiness kecuali pada konsentrasi koro 10%. Peningkatan 

nilai chewiness ini memiliki arti bahwa penambahan koro pedang putih akan bertambah 

juga energi yang digunakan untuk mengunyah daging analog yang dihasilkan. 

 

Pada tabel 8, dapat juga dilihat hasil analisis uji Duncan dengan tingkat kepercayaan 

95%. Pada parameter hardness dapat dilihat bahwa koro 20% dan 30% memiliki 

perbedaan yang nyata dengan sampel lainnya, namun tidak untuk sampel kontrol dan 

koro 10%. Kemudian pada parameter springiness tidak terdapat perbedaan yang nyata 

antar satu sampel dengan sampel lainnya. Pada parameter gumminess terdapat 

perbedaan yang nyata antara sampel koro 30% dengan sampel lainnya, namun pada 

sampel kontrol, koro 10% dan koro 20% tidak ada perbedaan yang nyata. Lalu pada 

parameter chewiness ditunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara sampel koro 

10%, koro 20% dan koro 30%. Sedangkan antara sampel kontrol dengan sampel koro 

10% dan sampel kontrol dengan koro 20% tidak terdapat perbedaan yang nyata 
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3.7. Uji Korelasi 

Hasil uji korelasi antar hasil uji kimia dan fisik daging analog yang disuplementasi koro 

pedang putih  dapat dilihat pada tabel 9. 

 

Tabel 9. Hasil Uji Korelasi Sifat Fisik dan Kimia Daging Analog yang disuplementasi 

Koro Pedang Putih 

 

Parameter Air Abu Lemak Protein Karbohidrat Serat Pangan 

Hardness 0,84** 0,81** 0,79** 0,20 0,71** 0,56** 

Springiness -0,54 -0,24 -0,26 -0,45* -0,26 -,07 

Gumminess 0,75** 0,78** 0,73** 0,24 0,66** 0,58** 

Chewiness 0,75** 0,79** 0,71** 0,19 0,62** 0,59** 
Keterangan: 

1) Semua nilai yang disajikan merupakan nilai koefisien korelasi 

2) Supercript: 

a) n* : hubungan korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan  95% (p<0,05) 

b) n** : hubungan korelasi signifikan pada tingkat kepercayaan  99% (p<0,01) 

3) Nilai minus menyatakan bahwa korelasi yang terjadi terbalik. 

 

Pada tabel 9., diperlihatkan hasil uji korelasi antar hasil analisa uji kimia dan uji fisik. 

Pada tabel dapat dilihat bahwa parameter hardness, chewiness dan gumminess memiliki 

hasil analisa yang sama yakni memiliki hubungan yang signifikan pada tingkat 

kepercayaan 99% (p<0,01) dengan parameter air, abu, lemak, karbohidrat dan serat 

pangan, namun tidak memiliki hubungan korelasi yang signifikan dengan parameter 

protein. Hasil ini memiliki arti bahwa parameter hardness, chewiness dan gumminess 

dipengaruhi kuat oleh  kandungan air, abu, lemak, karbohidrat dan serat pangan. 

Selanjutnya pada parameter springiness tidak terdapat hubungan korelasi yang 

signifikan dengan parameter air, abu, lemak, karbohidrat dan serat pangan, namun 

memiliki hubungan korelasi tidak searah pada tingkat kepercayaan 95% dengan 

parameter protein. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan protein maka nilai 

dari springiness akan semakin menurun dan sebaliknya.  

 


