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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Komparasi karakteristik tepung gluten dan tepung koro pedang putih 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa protein yang terdapat pada tepung gluten yang 

digunakan adalah 85,70%. Gluten merupakan kompleks protein yang memiliki 

karakteristik viskoelastis. 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 (Xu et al, 2007). Menurut Day 

et al. (2006) protein dari tepung gluten adalah sekitar 75% dengan kadar air sekitar 8% 

dan juga terdapat beberapa macam pati, lemak dan juga serat. Protein pada tepung 

gluten dapat ditingkatkan dengan melakukan pencucian adonan terigu yang lebih 

intensif pada saat pembuatan tepung gluten. Pencucian adonan terigu ini mengurangi 

jumlah pati dan juga serat, sehingga kandungan protein meningkat. Pada penelitian ini 

digunakan vital wheat gluten dengan tingkat pencucian yang lebih intensif sehingga 

kandungan proteinnya lebih tinggi. Selain itu hal ini juga diperkuat oleh teori dari 

Jariyah dkk (2009) yang menyatakan bahwa kandungan protein tepung gluten adalah 

90% protein dan karbohidrat 2%. 

 

Tepung koro pedang putih yang diuji dalam uji pendahuluan protein menunjukkan 

kandungan protein sebesar 31,75%. Menurut Sugandhi,dkk (2016) kandungan protein 

pada koro pedang putih adalah sekitar 23-32%. Hal ini membuktikan bahwa pada 

penelitian pendahuluan uji protein tepung koro pedang sudah sesuai dengan teori. 

Walaupun kandungan protein dalam tepung koro pedang putih lebih sedikit daripada 

tepung gluten, kualitas dari tepung koro pedang putih lebih baik. Hal ini dikarenakan 

oleh jenis asam amino penyusun pada tepung koro pedang putih lebih banyak daripada 

tepung gluten. Kandungan asam amino pada tepung koro pedang putih adalah valin, 

tirosin, isoleusin, leusin, lisin, fenilalanin, metionin dan sistin (Okomoda et al., 2016). 

Sedangkan asam amino pada gluten adalah lisin, asam glutamat, asam aspartat, dan 

arginine (Fitasari, 2009). Pada hasil penelitian pendahuluan, kadar air dari tepung koro 

yang digunakan yakni 8,35%. Menurut Gilang dkk (2013) kadar air pada tepung koro 

dipengaruhi oleh lamanya perendaman koro pedang putih. Pada penelitian Gilang dkk 

(2013) diperlihatkan bahwa perendaman kacang koro selama 2 jam didapatkan kadar air 

tepung 6,45%. Teori tersebut menunjukkan bahwa lamanya perendaman mempengaruhi 
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kadar air kacang koro. Perendaman koro pedang putih pada penelitian ini lebih lama 

bila dibandingkan dengan penelitian Gilang dkk (2013) yakni 24 jam dengan 

penggantian air setiap 6-8 jam.  

 

4.2. Tingkat kesukaan panelis terhadap daging analog 

Pada uji organoleptik terdapat enam sampel yang digunakan yakni kontrol, koro 10%, 

koro 20%, koro 30%, koro 40% dan koro 50%. Penggunaan enam formulasi ini 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesukaan konsumen terhadap daging analog 

yang diteliti. Jenis uji organoleptik yang digunakan dalam penilitian ini adalah uji 

ranking/hedonik. Uji ranking/hedonik merupakan salah satu uji organoleptik yang 

paling banyak digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen terhadap suatu 

produk. Tingkat kesukaan ini akan diukur dengan skor hedonik (1-6) dari tidak suka 

sampai suka. Panelis akan diminta memberikan skor baik secara meningkat atau 

menurun sesuai arahan dari panel leader (Tarwendah, 2017). 

 

Pada penelitian ini  terdapat beberapa atribut sensori yang digunakan untuk parameter 

uji yakni tekstur, rasa, dan overall. Kenampakan dari suatu produk merupakan hal yang 

paling penting bagi konsumen dalam memberikan penilaian. Hal ini dikarenakan 

konsumen akan mempertimbangkan kenampakan dari suatu produk tersebut terlebih 

dahulu dan mengesampingkan atribut lainnya (Tarwendah, 2017). Kenampakan produk 

yang menjadi salah satu faktor penting ini membuat peneliti mengolah daging analog 

terlebih dahulu menjadi beef analog teriyaki, sehingga konsumen dapat menerima 

produk daging analog yang diberikan serta dapat memberikan penilaian yang tepat. 

Pengolahan daging analog menjadi beef analog teriyaki dikarenakan oleh saus teriyaki 

yang dapat memberikan rasa gurih yang lebih kuat bila dibandingkan dengan garam. 

Hal ini dikarenakan oleh asam amino dan substansi lainnya yang terdapat dalam saus 

teriyaki. Saus teriyaki mengandung 1 gram garam dalam setiap satu sendok teh yang 

diberikan (5cc). Selain itu pemilihan proses pengolahan daging analog dengan saus 

teriyaki disebabkan oleh kepopuleran dari saus teriyaki itu sendiri. Saus teriyaki bahkan 

memiliki kepopuleran yang lebih tinggi pada tingkat global daripada di Jepang tempat 

asal saus tersebut dihasilkan (Nakako, 2008). 
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Atribut tekstur dalam penelitian ini adalah ciri suatu produk pangan dimana sifat fisik 

seperti bentuk, ukuran, dan unsur pembentukan produk pangan tersebut akan dirasakan 

oleh indra perasa dan pengecap. Hasil dari penilaian tekstur makanan tersebut 

merupakan respon tactile sense terhadap suatu bentuk rangsangan fisik ketika makanan 

mengalami kontak dengan bagian dalam rongga mulut (Meilgard et al, 1999). Pada hasil 

uji organoleptik terdapat peningkatan skor tingkat kesukaan hingga konsentrasi koro 

20% dan kemudian menurun hingga konsentrasi koro 50%. Semakin bertambahnya 

konsentrasi tepung koro pedang putih yang diberikan akan menghasilkan daging analog 

dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi. Menurut Xu et al (2007), gluten terdiri dari 

2 jenis protein mayor yakni glutenin dan gliadin yang memiliki karakteristik 

viskoelastisitas dan dapat meningkatkan tekstur suatu makanan menjadi lebih kenyal. 

Penambahan tepung koro pedang putih mengakibatkan penurunan tingkat 

viskoelastisitas daging analog karena pada tepung koro pedang putih tidak terdapat 

glutenin dan gliadin. 

 

Atribut rasa juga merupakan salah satu atribut uji yang digunakan dalam penelitian ini. 

Atribut rasa dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara respon dari reseptor 

aroma di dalam hidung dan juga reseptor rasa di dalam mulut (Tarwendah, 2017). Pada 

penelitian ini panelis yang digunakan merupakan panelis tidak terlatih namun yang 

memiliki pengalaman atau sudah pernah mengkonsumsi daging analog. Pad atribut rasa, 

hasil penelitian menunjukan tidak adanya perbedaan yang nyata antara satu sampel yang 

lain. Hal ini dikarenakan dalam pengujian, sampel yang digunakan memiliki rasa yang 

terlalu kuat yakni rasa teriyaki. Pemberian nilai atas rasa yang kuat diperlukan panelis 

terlatih yang memiliki kepekaan, punya kemampuan membedakan aroma dan rasa dasar 

serta dapat merasakan ambang pembeda dari sampel yang satu dengan lain 

(Ayutaningwarno,2014). Namun penggunaan panelis tidak terlatih yang sudah pernah 

mengkonsumsi daging analog dikarenakan oleh latar belakang penelitian yang 

menjadikan vegetarian sebagai salah satu konsumen daging analog.  

 

Pada atribut overall hasil uji memperlihatkan tidak adanya perbedaan yang nyata antara 

satu sampel dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan atribut overall merupakan 

keseluruhan dari penilaian sensori baik tekstur, aroma maupun rasa. Pada atribut rasa 
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didapatkan tidak adanya perbedaan yang nyata antara satu sampel yang lain dikarenakan 

rasa teriyaki yang terlalu kuat. Hal ini yang kemudian mempengaruhi panelis dalam 

menentukan penilaian akan atribut overall. Hasil dari penelitian organoleptik akan 

dirapatkan menjadi 4 sampel baru yang akan digunakan dalam uji fisik dan kimia. Hasil 

penelitian yang didapat akan diambil tiga dari lima sampel konsentrasi koro pedang 

putih yang terbaik yakni konsentrasi 10%, 20% dan 30%. 

 

4.3. Kandungan Nutrisi (Proksimat & Serat Pangan) Daging Analog yang 

disuplementasi Koro Pedang Putih 

 

4.3.1.Proksimat 

Pada hasil penelitian terdapat peningkatan kadar air seiring bertambahnya konsentrasi 

kacang koro yang digunakan walaupun tidak ada perbedaan yang nyata antara sampel 

yang satu dengan yang lain. Kadar air merupakan salah satu faktor penting dalam 

menentukan indikator mutu produk pangan. Hal ini dikarenakan tingginya kadar air 

dalam suatu produk pangan dapat menyebabkan tumbuhnya mikroorganisme dalam 

produk pangan seperti bakteri, kapang dan khamir (Gilang dkk, 2013). Kadar air yang 

meningkat ini dikarenakan oleh bertambahnya konsentrasi tepung koro pedang putih 

yang digunakan. Hal ini dikarenakan oleh kadar air dari tepung koro pedang putih yang 

lebih tinggi daripada gluten. Namun oleh karena penggunaan tepung kacang koro yang 

berkisar pada 10-30% dari berat tepung gluten yang digunakan maka tidak ada 

perbedaan yang nyata antara sampel yang satu dengan yang lain. Selain itu menurut 

Jariyah dkk (2009) tepung gluten memiliki sifat mengikat air yang sangat kuat. Apabila 

terjadi penurunan penggunaan gluten maka kadar air akan menurun, namun konsentrasi 

gluten yang digunakan dalam penelitian ini adalah sama, sehingga kadar air hanya 

dipengaruhi oleh penambahan konsentrasi dari tepung koro pedang putih. 

 

Hasil kadar abu memperlihatkan peningkatan dan perbedaan yang nyata antara sampel 

yang satu dengan yang lain. Peningkatan dari kadar abu dalam penelitian ini 

dikarenakan adanya peningkatan konsentrasi tepung koro pedang putih yang digunakan. 

Pada penelitan Gilang dkk (2013) ditunjukan bahwa kadar abu dari kacang koro yang 

direndam dengan kulit adalah 4,8% dan akan menurun menjadi 4,2% apabila dilakukan 

perebusan. Kadar abu pada tepung kacang koro akan berkurang secara signifikan 
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apabila kulit dari koro pedang putih dikelupas. Rendahnya kadar abu dalam penelitian 

ini disebabkan oleh pembuatan tepung koro pedang putih yang sudah dikelupas 

kulitnya. 

  

Hasil penelitian uji kadar protein adalah tidak terdapat perbedaan yang nyata antar satu 

sampel dengan yang lainnya. Hal ini terjadi akibat proses perebusan yang dilakukan 

ketika membuat daging analog. Protein pada koro tersusun atas globulin, albumin, 

prolamin, dan proteosa. Protein seperti albumin, prolamin dan proteosa merupakan 

protein dengan sifat fisik larut dalam air. Sifat fisik larut dalam air ini yang 

menyebabkan kandungan protein daging analog menurun akibat komponen air pada 

koro larut dalam air ketika perebusan (Gilang dkk,2013). Daging analog yang dihasilkan 

dalam penelitian ini memiliki kadar protein yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

protein pada daging sapi yang hanya 16-22% (Subagyo dkk, 2015).  

 

Pada hasil penelitian ditunjukkan bahwa kadar lemak mengalami peningkatan seiring 

bertambahnya tepung koro pedang putih yang digunakan. Selain itu terdapat perbedaan 

yang nyata antara satu sampel dengan yang lain. Daging analog yang dihasilkan dalam 

penelitian ini memiliki kadar lemak yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan 

daging sapi yang memiliki kadar lemak 1,5-13% (Subagyo dkk, 2015). Menurut 

Sugandhi dkk (2016) kandungan lemak pada koro sangat rendah yakni 0,2-3%. Teori ini 

membuktikan hasil penelitian kadar lemak pada daging analog sangat rendah yakni 0,4-

1,2 gram atau 0,2-0,4 %. Gilang dkk (2013) mengatakan bahwa perendaman koro 

pedang putih dapat mengurangi kadar lemak didalamnya. Hal ini dikarenakan oleh 

adanya pelepasan molekul lemak akibat aktifnya enzim lipase pada saat perendaman. 

Aktifnya enzim lipase ini dapat menghasilkan beberapa asam lemak rantai bebas yang 

mudah larut dalam air.  

 

Pada penelitian ini kadar karbohidrat meningkat seiring dengan bertambahnya 

konsentrasi tepung koro pedang putih yang digunakan.  Peningkatan kadar karbohidrat 

ini dikarenakan kandungan karbohidrat dari koro pedang putih yang tinggi yakni sekitar 

50-60% (Sugandhi dkk, 2016). Selain itu hal ini juga diperkuat oleh teori dari Jariyah 

dkk (2009) yakni kandungan karbohidrat dari tepung gluten adalah sekitar 2%. 
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Perbandingan yang besar antara karbohidrat koro pedang putih dengan gluten ini yang 

menyebabkan peningkatan kadar karbohidrat pada daging analog. 

 

4.3.2. Serat Pangan 

Serat pangan merupakan salah satu senyawa bukan pati yang terdapat dalam bahan 

pangan dan tidak dapat diserap dalam usus halus sehingga langsung menuju kolon atau 

usus besar. Serat pangan terdiri dari pati resistan, vitamin, mineral dan antioksidan. 

Serat pangan memiliki beberapa fungsi dalam mengatasi obesitas, diabetes tipe 2, 

kanker dan penyakit jantung. Hal ini dikarenakan oleh serat pangan akan langsung 

masuk ke kolon atau usus besar dan akan difermentasi untuk menghasilkan asam lemak 

rantai pendek yang memiliki sifat anti-karsinogen. Selain itu serat pangan juga dapat 

mengikat molekul asam dan karsinogen yang akan dikeluarkan melalui proses ekskresi  

(James & Mark, 2010). Pada hasil penelitian uji serat pangan terdapat peningkatan serat 

pangan seiring bertambahnya konsentrasi kacang koro yang digunakan. Menurut Day et 

al (2006) gluten memiliki kandungan serat dan pati yang tinggi yakni sekitar 17-20%. 

Serat yang terkandung dalam tepung gluten terperangkap dalam protein dan sulit untuk 

dipisahkan seiring bertambahnya jumlah protein. Selain itu menurut Ancona et al 

(2004) kandungan serat pangan dalam koro pedang putih adalah 55,8%. Kandungan 

serat pangan dalam tepung koro pedang putih yang tinggi ini yang menyebabkan 

kandungan serat pangan dalam daging analog semakin meningkat seiring bertambahnya 

konsentrasi tepung koro pedang putih yang digunakan. 

 

4.4. Karakteristik Fisikokimiawi Daging Analog yang disuplementasi Koro 

Pedang Putih 

Daging analog yang berbahan dasar gluten memiliki tekstur dengan tingkat 

viskoelastisitas yang tinggi (Xu et al, 2007). Maka dari itu penambahan koro pedang 

putih dimaksudkan untuk memperbaiki tekstur dari daging analog. Tingkat karbohidrat 

dan serat pangan dalam koro pedang putih berpengaruh besar pada tekstur daging 

analog yang dihasilkan. Penambahan koro pedang dapat meningkatkan hardness, 

springiness dan chewiness  juga menurunkan springiness dari daging analog (Mawati 

dkk, 2017). 
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Sifat fisik yang dinilai dari daging analog yang disuplementasi dengan koro pedang 

putih adalah hardness, springiness, gumminess, dan chewiness. Sedangkan springiness 

yakni suatu gaya yang diperlukan oleh suatu bahan untuk kembali ke bentuk awal 

setelah digigit atau dikunyah. Kemudian gumminess adalah perpaduan antara 

cohesiveness dan hardness yang merupakan energi yang diperlukan untuk 

menghancurkan atau melumat produk pangan semi-solid hingga siap untuk ditelan. Lalu 

chewiness yakni perpaduan antara hardness, cohesiveness dan springiness yang 

merupakan energi yang diperlukan untuk mengunyah suatu produk pangan solid hingga 

siap untuk ditelan (Saio et al. 1969). Nilai sifat fisik yang dihasilkan menunjukkan 

adanya perubahan yakni peningkatan nilai hardness, gumminess dan chewiness namun 

menurunkan nilai springiness.  

 

Perubahan sifat fisik dalam daging analog yang disuplementasi dengan koro pedang 

putih dipengaruhi oleh perubahan komposisi bahan akibat penambahan tepung koro 

pedang putih.  Menurut Xu et al, (2007) gluten memiliki dua jenis protein mayor yakni 

glutenin dan gliadin yang mempengaruhi sifat viskoelastis dalam produk daging analog. 

Penambahan tepung koro pedang putih mempengaruhi berat total dari adonan. Glutenin 

dan gliadin hanya terdapat dalam tepung gluten dan tidak terdapat pada jenis tepung 

lainnya. Penambahan tepung koro pedang putih mengakibatkan penambahan total berat 

adonan yang mengakibatkan penurunan jumlah glutenin dan gliadin yang ada pada 

adonan karena tepung koro pedang putih tidak memiliki protein tersebut didalamnya. 

Penurunan jumlah glutenin dan gliadin ini yang mengakibatkan tingkat elastisitas dan 

viskositas daging analog menurun dan menjadi semakin keras seiring bertambahnya 

konsentrasi koro pedang putih. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya 

peningkatan nilai hardness, gumminess, dan chewiness dan juga penurunan nilai 

springiness. 

Perubahan sifat fisik pada daging analog yang disuplementasi koro pedang putih juga 

disebabkan oleh sifat kimia yang ada pada daging analog. Pada hasil analisa hubungan 

korelasi ditunjukkan hubungan yang signifikan antara karakteristik fisik hardness, 

gumminess dan chewiness terhadap karakteristik kimia kadar air, abu, karbohidrat, 

lemak dan serat pangan. Namun tidak berbeda nyata atau tidak signifikan dengan kadar 

protein. Menurut Jariyahh dkk (2009), gluten memiliki fungsi mengikat molekul air 
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yang baik. Namun dalam penelitian ini, tepung koro pedang putih juga memiliki water 

absorption capacity yang cukup besar yakni 98,97% (Marimuthu & Gurumoorthi, 

2013). Semakin banyaknya air terikat dalam daging analog akan berpengaruh pada 

tingkat kekerasan pada daging analog. Semakin keras daging analog maka akan 

diperlukan energi lebih dalam proses pelumatan atau penguyahannya. Maka dari itu 

nilai dari gumminess dan chewiness juga ikut meningkat. Kemudian kadar abu juga 

mempengaruhi tingkat hardness, gumminess dan chewiness daging analog. Hal ini 

dikarenakan oleh tingkat abu mengintepretasikan kandungan inorganik pada daging 

analog. Seiring bertambahnya konsentrasi tepung koro pedang putih maka tingkat kadar 

abu juga meningkat. Kadar abu pada tepung koro pedang putih dipengaruhi oleh 

banyaknya komponen mineral. Banyaknya komponen mineral mengakibatkan 

bertambahnya total padatan dalam adonan yang berpengaruh secara langsung dengan 

tingkat hardness, gumminess dan chewiness. Semakin bertambahnya konsentrasi koro 

pedang putih yang ditambahkan maka tingkat kekerasan adonan daging analog juga 

semakin tinggi. Hal ini menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk menguyahnya juga 

semakin banyak, maka dari itu tingkat hardness, gumminess dan chewiness meningkat 

(Abitogun & Olasehinde, 2012). 

Pada data analisa hubungan korelasi juga diperlihatkan adanya pengaruh lemak terhadap 

hardness, gumminess dan chewiness. Semakin tinggi lemak maka tingkat hardness, 

gumminess dan chewiness juga ikut meningkat. Hal ini dikarenakan oleh adanya 

penambahan tepung koro pedang putih. Penambahan lemak memiliki fungsi untuk 

memperbaiki tekstur sehingga daging analog yang dihasilkan menjadi kompak dan 

lembut. Tekstur daging analog yang kompak dan lembut dapat diperoleh dengan 

penambahan lemak sebesar 5-25%. Namun dalam hasil penelitian, ditunjukkan bahwa 

lemak daging analog tidak mencapai 5% sehingga tekstur yang dihasilkan menjadi lebih 

keras dan tidak lembut (Yusniardi dkk, 2010). 

Kandungan karbohidrat yang meningkat seiring dengan penambahan konsentrasi tepung 

koro pedang putih juga memiliki pengaruh yang kuat dalam peningkatan nilai hardness, 

gumminess dan chewiness pada daging analog. Menurut Immaningsih (2012), 

kandungan pati dalam makanan berpengaruh kuat terhadap tekstur makanan. Hal ini 

juga dipengaruhi oleh jenis pati yang ada dalam bahan pangan tersebut. Pati mempunyai 
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fungsi thickening dan gelling yang dapat meningkatkan tekstur dari suatu produk 

pangan. Pada penelitian ini kandungan pati dalam tepung koro pedang putih yang 

ditambahkan cukup besar dengan kadar amilosa yang tinggi yakni 33,24% (Marimuthu 

& Gurumoorthi, 2013). Kandungan amilosa dalam suatu bahan pangan mengakibatkan 

adanya peningkatan volume granulai pati ketika dilakukan perebusan. Peningkatan 

volume  granula pati ini disebabkan oleh molekul amilosa yang terlepas ke fase air yang 

kemudian mengakibatkan struktur granula terbuka dan menyebabkan banyak molekul 

air yang masuk ke dalam granula. Hal ini menyebabkan jumlah air bebas yang terdapat 

diluar granula menjadi berkurang sedangkan molekul amilosa yang terlepas meningkat 

dan menyebabkan adonan menjadi lebih padat dan kental .Hal ini menunjukkan bahwa 

kadar amilosa yang tinggi pada tepung koro pedang putih mengakibatkan nilai 

hardness, gumminess dan chewiness meningkat (Immaningsih, 2012). 

Pada data analisa hubungan korelasi, nilai serat pangan juga memiliki pengaruh yang 

kuat terhadap perubahan nilai hardness, gumminess dan chewiness. Menurut Ancona 

(2004) kandungan serat pangan dalam koro pedang putih sangat tinggi yakni 55,88 %, 

sedangkan jumlah insoluble dietary fiber (IDF) yang terkandung adalah 52,49 %. 

Kandungan IDF dalam koro pedang putih diantaranya adalah selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Serat  pangan memiliki kemampuan mengikat air yang kuat dikarenakan oleh 

permukaan molekul dari serat pangan yang luas. Menurut Mawati dkk (2017), serat 

pangan memikiki sifat fungsional yakni mengikat air, menjaga stabilitas produk pangan 

serta memperbaiki tekstur. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi serat pangan yang 

terkandung dalam suatu produk pangan maka produk tersebut akan terasa lebih keras 

dan juga kering. Pada penelitian ini kandungan serat pangan naik secara signifikan 

seiring dengan bertambahnya konsetrasi tepung koro pedang putih yang digunakan. Hal 

ini yang menyebabkan nilai hardness, gumminess dan chewiness meningkat. 

Data analisa hubungan korelasi juga menunjukan adanya hubungan tidak searah antara 

kadar protein dengan sifat fisik springiness. Hubungan tidak searah adalah ketika kadar 

protein dalam daging analog meningkat maka nilai springiness akan menurun dan juga 

sebaliknya. Pada penelitian ini kadar protein meningkat walaupun tidak signifikan. Hal 

ini yang menyebabkan nilai dari springiness menurun. Hal ini disebabkan oleh adanya 

proses perebusan yang mengakibatkan denaturasi protein. Proses denaturasi protein 
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menyebabkan struktur dari protein menjadi rusak. Struktur protein tersebut diantaranya 

adalah ikatan hidrogen dan juga ikatan non-kovalen pada struktur alami protein. 

Perubahan struktur pada protein mengakibatkan struktur dari daging analog juga 

berubah. Perubahan struktur ini yang menyebabkan penurunan kemampuan adonan 

daging analog untuk kembali ke bentuk awal ketika diberi tekanan. Hal inilah yang 

menyebabkan nilai springiness pada daging analog menurun (Gilang dkk, 2013).     


