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4. PEMBAHASAN 

 

4.1.Analisa Kimia Bakso Ikan Gabus 

 

4.1.1. Kadar Air 

 

Berdasarkan hasil penelitian kadar air (Tabel 2.), diketahui bahwa semakin banyak 

penambahan tepung sagu dan daging ikan yang semakin sedikit menyebabkan kadar air 

bakso ikan gabus yang didapat semakin kecil. Batas maksimum kadar air bakso ikan 

pada SNI 7266:2014 sebesar 65%, sedangkan hasil bakso ikan gabus yang didapat 

sebesar 70-78%. Sehingga hasil kadar air bakso ikan gabus yang didapat belum 

memenuhi standar SNI 7266:2014. Dari Tabel 2 diketahui bahwa terdapat beda nyata 

pada sampel, kecuali pada bakso kontrol dan bakso perlakuan 1. 

 

 Kadar air bakso ikan dapat dipengaruhi oleh banyaknya kandungan protein, dan 

gelatinisasi pati bakso ikan. Gelatinisasi merupakan proses hancurnya bentuk granula 

pati  akibat suhu panas (65-70 °C untuk tepung tapioka dan 70-84°C untuk tepung sagu) 

sehingga molekul granula pati mengembang kemudian dapat menyerap air, dan bersifat 

irreversible (Li et al., 2013; Koswara, 2009; Polnaya et al., 2008; Uhi, 2006). Menurut 

Yufidasari et al., (2018); Winarno, (2004), pada proses gelatinisasi, granula pati 

mengembang karena terjadi pemutusan ikatan hidrogen yang membuat air dapat masuk 

kedalam granula pati, dapat menahan air yang keluar dan meningkatkan kadar air 

produk tersebut. Menurut Li et al. (2013) kadungan air dalam pati memiliki peran 

penting dalam kemampuan pati tergelatinisasi, dimana semakin tinggi kandungan air 

dalam pati, maka akan semakin mudah pati tergelatinisasi. Kandungan air pada tepung 

sagu sebesar 14% yang jauh lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka yaitu sebsar 9% 

(Aulia, 2012). Kandungan air yang lebih tinggi pada tepung sagu membuat pati tepung 

sagu lebih mudah tergelatinisasi dibandingkan tepung tapioka (Li et al., 2013).  

 

Sedangkan, menurut Yang et al. (2018) keberadaan protein dapat mengganggu 

pergerakan molekul air menuju granula pati pada saat terjadi gelatinisasi yang kemudian 

menghasilkan lebih sedikit interaksi pati dan molekul air sehingga menyebabkan 
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penurunan nilai entalpi gelatinisasi yang signifikan. Menurut McGee (2004), Molekul 

protein yang banyak dalam suatu produk akan mengikat molekul-molekul air dengan 

baik karena protein memiliki kemampuan berinteraksi dengan molekul air. Kandungan 

protein ikan gabus sebesar 17,6% yang lebih tinggi jika dibandingkan tepung sagu dan 

tepung tapioka yang sebesar 0,8% dan 0,5%, jadi kandungan protein daging ikan gabus 

akan lebih memengaruhi hasil kadar air yang didapatkan (Fitriyani & Ika, 2013; Aulia, 

2012; Limbongan, 2007). Dikitahui pada Tabel 2., bahwa kadar protein pada bakso ikan 

gabus sangat tinggi, sehingga kadar protein bakso ikan gabus lebih memengaruhi kadar 

air, dibandingkan dengan gelatinisasi pati.  

 

4.1.2. Kadar Abu 

 

Kadar Abu merupakan jumlah residu anorganik yang tersisa setelah proses pembakaran 

sempurna dari komponen organik suatu produk atau pada umumnya disebut kandungan 

mineral pada suatu makanan (Nielsen, 2017). Data yang didapat (Tabel 2.) menunjukan 

peningkatan kadar abu seiring peningkatan jumlah daging ikan dan penururan 

penambahan tepung sagu yang digunakan. Diketahui juga bahwa terdapat perbedaan 

nyata pada kadar abu bakso ikan gabus yang di uji. Akan tetapi hasil kadar abu bakso 

ikan gabus yang didapat lebih dari 2%, sehingga kadar abu bakso ikan gabus yang 

didapat belum sesuai dengan SNI 7266:2014. Menurut Utomo et al. (2011); Fitriyani & 

Ika (2013), daging ikan berlemak rendah akan memiliki kandungan mineral yang tinggi, 

sehingga daging ikan gabus yang memiliki kandungan lemak yang rendah sebesar 1,34 

%, dibandingkan dengan ikan lain yaitu tongkol sebesar 24,4% dan lele sebesar 11,2%, 

memiliki kandungan mineral atau abu yang tinggi. Sehingga peningkatan kadar abu ini 

terjadi karena ikan gabus mengandung mineral yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan tepung sagu dan tepung tapioka. Kandungan kadar abu ikan gabus sebesar 

0,637% (Marimutu, 2012) lebih tinggi dibandingkan dengan tepung sagu yang sebesar 

0,127-0,137%  (Edam, 2016) dan tepung tapioka sebesar 0,150% (Suprapti, 2005) 

Mineral yang terkandung dalam ikan gabus merupakan yang tertinggi meliputi, Na, K, 

Mg,  Zn, Fe , Mn, Ca, Cu dan P (Marimutu, 2012), kandungan mineral tepung sagu 

meliputi, N, P, K, Ca, dan Mg (Limbongan, 2007) sedangkan tepung tapioka memiliki 

kandungan mineral yang sangat rendah (Suprapti, 2005). Sehingga kadar abu dan 
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jumlah mineral pada daging ikan yang lebih memberikan pengaruh pada kadar abu 

bakso ikan gabus dibandingkan dengan kadar abu dan jumlah mineral pada tepung 

tapioka dan tepung sagu. Hasil yang didapatkan dari penelitian sesuai dengan teori, 

karena kadar abu yang didapat akan meningkat seiring bertambahnya proporsi daging 

ikan gabus yang digunakan. 

 

4.1.3. Kadar Lemak 

 

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa kadar lemak bakso ikan gabus yang diperoleh 

sebesar 0,5-0,18% sudah sesuai dengan SNI 01-3819-1995. Menurut SNI 01-3819-1995 

batas maksimum dari kadar lemak bakso ikan adalah 1%. Pada Tabel 2., juga diketahui 

bahwa bakso ikan dengan kadar lemak tertinggi adalah bakso ikan gabus kontrol dan 

bakso dengan kadar lemak terendah adalah bakso ikan gabus perlakuan 3. Semakin 

banyak penambahan tepung sagu yang diikuti dengan pengurangan proporsi daging ikan 

gabus, membuat kadar lemak bakso ikan gabus semakin rendah. Menurut Parwansyah et 

al., (2017) selisih jumlah daging dan tepung yang digunakan akan memengaruhi hasil 

uji kadar lemak bakso ikan. Kedua bahan tersebut memiliki kandungan kadar lemak 

yang berbeda.  Kandungan lemak ikan gabus sebesar 1,34 %, sedangkan kandungan 

lemak tepung sagu dan tepung tapioka sebesar 0,09% dan 0,5% (Auliah, 2012; Fitriyani 

& Ika, 2013; Limbongan, 2007). Sehingga kadar lemak ikan gabus lebih memengaruhi 

kadar lemak bakso ikan gabus dibandingkan kadar lemak yang terkandung dalam 

tepung sagu dan tepung tapioka.  

 

4.1.4. Kadar Protein 

 

Batas minimal kandungan protein pada bakso ikan menurut SNI 7266:2014 yakni 7%. 

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa kadar protein bakso ikan gabus yang 

diperoleh sudah memenuhi standar mutu SNI 7266:2014, kecuali pada bakso ikan gabus 

perlakuan 3 karena kadar protein (5,34%) yang kurang dari 7%. Semakin banyak 

penambahan tepung sagu yang diikuti dengan pengurangan proporsi daging ikan gabus 

menghasilkan kadar protein bakso ikan gabus yang semakin rendah. Kandungan protein 

yang bebeda pada ikan gabus, tepung sagu dan tepung tapioka memengaruhi kadar 
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protein bakso ikan yang diperoleh (Utomo et al., 2010). Kandungan protein pada ikan 

gabus sebesar 17,61 % jauh lebih tinggi dibandingkan kandungan protein tepung 

tapioka (1,1%) dan tepung sagu (0,8%). Berdasarkan kandungan proteinya, diketahui 

bahwa protein daging ikan gabus yang lebih memengaruhi kadar protein bakso ikan 

gabus. Selain itu, proporsi tepung sagu yang semakin meningkat pada bakso ikan gabus 

yang diberi perlakuan juga memengaruhi kadar protein, karena menurut Li et al. (2013), 

kandungan protein akan dipengaruhi oleh kandungan lain selain protein. Sedangkan 

kandungan tepung sagu dan tepung tapioka tertinggi adalah karbohidrat (Aulia, 2012; 

Limbongan, 2007).   

 

4.1.5. Kadar Karbohidrat 

 

Data yang didapat (Tabel 2.) menunjukkan semakin banyak tepung sagu yang 

ditambahkan maka semakin tinggi karbohidrat bakso ikan gabus. Kadar karbohidrat 

terendah terdapat pada bakso kontrol dan tertinggi bakso perlakuan tiga. diketahui juga 

bahwa terdapat perbedaannyata antar sampel. Menurut Usmiati, (2009) tepung yang 

digunakan pada pembuatan bakso memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Pada 

tepung tapioka memiliki kandungan karbohidrat sebesar 88,2% dan tepung sagu 

memiliki kandungan karbohidrat sebesar 69,35% (Aulia, 2012; Limbongan, 2007). 

Bakso kontrol memiliki kadar karbohidrat yang rendah karena proporsi tepung yang 

lebih rendah dibandingkan bakso perlakuan. Menurut Winarno (2004), kandungan gizi 

dan konsentrasi suatu bahan akan mempengaruhi kandungan gizi produk tersebut. 

Tinggi kandungan karbohidrat bakso ikan gabus sangat dipengaruhi oleh kandungan 

karbohidrat dan konsentrasi proporsi tepung yang digunakan. 

 

4.1.6.  Total Kalori 

 

Data yang didapat (Tabel 2.) menunjukan bahwa semakin tinggi kadar karbohidrat maka 

total kalori bakso ikan semakin tinggi. Berdasarkan hasil toal kalori dapat diketahui 

bahwa total kalori tertinggi terdapat pada bakso perlakuan 3 dan terendah pada bakso 

kontrol. Total kalori dipengaruhi oleh kandungan protein, lemak dan karbohidrat. Pada 

bakso perlakuan 3 memiliki jumlah kalori yang paling besar karena kadungan 
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karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan bakso lainya. Setiap butirnya bakso ikan 

gabus memiliki berat sebesar 15 g. Menurut BPOM RI (2011) jumlah kalori yang 

dibutuhkan setiap harinya pada orang secara umum adalah 2000 kkal. Angka kecukupan 

gizi sesuai dengan peraturan yang ada bahwa kadar lemak pertakaran saji tidak boleh 

lebih dari 18 g (BPOM RI, 2016). Berat pertakaran saji bakso ikan persaji sebesar 120 g 

(berdasarkan acuan dari produk komersial) sehingga pada persaji bakso ikan gabus 

dibutuhkan 8 butir bakso ikan gabus untuk memenuhi angka kecukupan gizi (AKG).  

 

4.2. Analisa Fisik Bakso Ikan Gabus 

 

4.2.1. Warna 

 

Dapat dilihat pada Tabel 3. hasil uji warna bakso berbagai perlakuan menggunakan 

chromameter. Uji warna ini lebih difokuskan pada nilai L (tingkat kecerahan) bakso 

karena menurut Hermanianto & Andayani (2002), warna bakso yang disukai 

masyarakat adalah bakso yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu pucat. Warna bakso 

yang dihasilkan dapat disebabkan oleh warna dari jenis ikan dan tepung yang 

digunakan. Berdasarkan data Tabel 3., bakso dengan tingkat kecerahan tertinggi adalah 

bakso kontrol sedangkan tingkat kecerahan terendah adalah bakso perlakuan 3 (dapat 

dilihat pada Gambar 4.). Dapat diketahui juga bahwa terdapat bedanyata pada setiap 

bakso yang di uji. 

 

Kecerahan bakso kontrol disebabkan oleh penggunaan tepung tapioka yang akan 

menghasilkan warna produk yang cerah (Despita et al., 2015).  Sedangkan bakso 

perlakuan 1-3 memiliki hasil akhir produk berwarna lebih gelap. Hal ini disebabkan 

oleh warna tepung sagu yang digunakan memiliki warna sedikit kecoklatan. Menurut 

Uhi (2006) warna dari gel tepung sagu yang kecoklatan akan berkisar dari abu-abu 

gelap sampai coklat bening, warna dari gel tersebut akan mempengaruhi warna dari 

bakso ikan gabus. Sehingga warna dari bakso ikan gabus perlakuan yang kurang cerah 

disebabkan oleh warna dasar dari tepung sagu dan gelnya. 
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4.2.2. Tekstur 

 

a. Hardness 

 

Berdasarkan Tabel 3. diketahui bahwa nilai hardness tertinggi dihasilkan pada 

bakso perlakuan 3 sedangkan hardness terendah dihasilkan pada bakso kontrol. 

Semakin tinggi penambahan proporsi tepung sagu, bakso ikan gabus memiliki nilai 

hardness yang semakin tinggi. Hardness pada bakso ikan gabus dipengaruhi oleh 

kadar air dan proses gelatinisasi pati. Menurut Winarno (2004), Gelatinisasi pati 

mempengaruhi tekstur suatu produk karena kandungan amilosa pada pati yang lebih 

mempengaruhi teksurt dari suatu produk dibandingkan dengan amilopektin. 

Kandungan amilosa pada tepung sagu sebesar 27% yang lebih tinggi dibandingkan 

tepung tapioka sebesar 17%, sehingga tepung sagu dapat mengikat molekul air 

lebih baik dibandingkan tepung tapioka (Wattimena et al., 2013; Utomo et al, 

2011).  Sehingga diketahui bahwa tektur yang lebih keras dpada tepung sagu 

disebabkan oleh kandungan amilosa pada pati tepung sagu yang jauh lebih tinggi 

dibandingkan amilosa pada pati tepung tapioka. Pati pada Menurut Dharma et al. 

(2014) kadar air yang tinggi akan membuat tekstur bakso menjadi lunak sedangkan 

bakso dengan kadar air yang rendah akan membuat tektur bakso menjadi keras. 

Dilihat pada data Tabel 2., hasil kadar air yang didapat sesuai dengan hasil 

hardness yang diperoleh, karena semakin tinggi kadar air bakso ikan gabus tersebut 

memiliki nilai hardness yang semakin rendah.   

 

Selain itu, menurut Purwosari & Choirul (2016) Jaringan ikat pada daging ikan 

gabus yang sangat rendah membuat bakso ikan gabus memerlukan tepung untuk 

memperbaiki daya ikat air dan tekstur dari produk bakso ikan. Penambahan tepung 

pada pembuatan bakso ikan ditujukan untuk memperbaiki tekstur bakso ikan 

tersebut (Jamilah et al., 2009). Tepung dapat berpengaruh pada tekstur karena pati 

dari tepung yang tergelatinisasi. Menurut Winarno (2004) pati yang tergelatinisasi 

akan membuat bakso bertekstur kompak, kenyal dan keras. Gelatinisasi lebih 

mempengaruhi nilai hardness bakso ikan gabus, karena matriks pati lebih rapat 

dibandingkan matriks pada protein sehingga membuat tekstur yang lebih kuat dan 
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kompak (Yufidasari et al., 2018). Sehingga faktor yang lebih mempengaruhi tekstur 

bakso yang keras adalah kadar air dan gelatinisasi pada bakso ikan gabus. 

 

b. Springiness  

 

Berdasarkan data (Tabel 3.) nilai springiness tertinggi dihasilkan pada bakso 

perlakuan 3 sedangkan springiness terendah dihasilkan pada bakso kontrol. 

Semakin sedikit proporsi daging ikan gabus, meghasilkan bakso dengan nilai 

springiness yang tinggi. Rendahnya nilai springiness pada bakso kontrol menurut 

Purwosari & Choirul (2016), jaringan ikat pada ikan gabus sangat sedikit sehingga 

memerlukan tepung untuk memperbaiki daya ikat air dan tekstur dari produk. Hal 

itu, mengakibatkan nilai springiness bakso ikan gabus dengan penambahan tepung 

paling sedikit memiliki nilai springiness terendah (Tabel 1.) dan tedapatnya 

perbedaan nyata pada setiap bakso yang di uji. Selain itu, pati pada tepung yang 

tegelatinisasi pada proses perebusan membentuk matriks pati dan membuat bakso 

menjadi bertekstur kenyal (Yufidasari et al., 2018; Winarno, 2004). Tingginya nilai 

springiness pada bakso lebih dipengaruhi oleh pati dari tepung yang tergelatinisasi. 

Menurut Winarno (2004), Gelatinisasi pati mempengaruhi tekstur suatu produk 

karena kandungan amilosa pada pati yang lebih mempengaruhi teksurt dari suatu 

produk dibandingkan dengan amilopektin. Kandungan amilosa pada tepung sagu 

sebesar 27% yang lebih tinggi dibandingkan tepung tapioka sebesar 17%, sehingga 

tepung sagu dapat mengikat molekul air lebih baik dibandingkan tepung tapioka 

(Wattimena et al., 2013; Utomo et al, 2011).   

 

4.2.3. Water Holding Capacity (WHC) 

 

Pada uji WHC semakin tinggi nilai WHC yang dihasilkan maka kualitas bakso semakin 

rendah (Sudrajat, 2007). Rendahnya nilai WHC menandakan bahwa semakin sedikit air 

yang keluar (Sudrajat, 2007). Berdasarkan data Tabel 3., pada nilai WHC tidak terdapat 

perbedaan nyata antara bakso kontrol dengan bakso perlakuan 1 dan antara bakso 

perlakuan 1 dengan bakso perlakuan 2, sedangkan pada bakso perlakuan 3 terdapat 

perbedaan nyata pada setiap bakso. Perbedaan nyata pada nilai WHC, disebabkan oleh 
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kandungan amilosa pada tepung sagu sebesar 27% yang lebih tinggi dibandingkan 

tepung tapioka sebesar 17%, sehingga tepung sagu dapat mengikat molekul air lebih 

baik dibandingkan tepung tapioka (Wattimena et al., 2013; Utomo et al, 2011). 

Penambahan tepung sagu akan memnyebabkan kandungan pati dan amilosa pada bakso 

meningkatkan, sehingga kemampuan bakso dalam mengikat air ikut meningkat 

(Usmiati, 2009). Menurut Winarno, (2004) pati yang tergelatinasi pada saat proses 

perebusan dapat menahan air yang keluar sehingga air yang terikat semakin banyak. 

 

4.3.Analisa Sensori Bakso Ikan Gabus 

 

4.3.1. Warna 

 

Berdasarkan data Tabel 4. pada atribut warna diketahui bakso kontrol , perlakuan 1, 

perlakuan 2 tidak terdapat beda nyata, sedangkan pada bakso perlakuan 3 terdapat 

perbedaan nyata pada ke-empat bakso yang ada (dapat dilihat pada Gambar 4.). 

Perbedaan nyata ada pada bakso perlakuan 3 karena bakso perlakuan 3 memiliki warna 

yang sangat gelap. Menurut penelitian Hermanianto & Andayani (2002), warna bakso 

yang disukai masyarakat cenderung memiliki warna yang tidak terlalu pucat maupun 

terlalu gelap. Hal ini disebabkan oleh penggunaan tepung sagu akan menghasilkan 

produk pangan menjadi semakin gelap, karena warna dasar tepung sagu yang kecolatan 

(Uhi, 2006). Sedangkan menurut Despita et al., (2015) penggunaan tepung tapioka pada 

adonan bakso kontol dapat membuat warna produk yang dihasilkan memiliki warna 

cerah dan lebih disukai panelis. Dari hasil atribut warna (Tabel 4.) diketahui bahwa 

bakso ikan gabus dapat diterima oleh panelis kecuali pada bakso perlakuan 3 

 

4.3.2. Tekstur 

 

Berdarskan Tabel 3., diketahui data untuk uji hardness dan springiness tertinggi, 

terendah dan terdapat perbedaan nyata pada setiap bakso. Namun tidak berarti nilai 

hardness dan springiness yang lebih tinggi menandakan kualitas yang lebih baik, karena 

tekstur pada bakso didasarkan pada kemudahan awal pada saat penetrasi gigi ke dalam 

bakso serta kemudahan mengunyah menjadi potongan lebih kecil (Ikhlas, 2011; Lawrie, 
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1991). Sehingga untuk mendapatkan bakso dengan kualitas tebaik perlu dilakukan uji 

sensori untuk mengetahui mana bakso yang paling cocok untuk panelis. Berdasarkan 

data Tabel 4., diketahui bahwa bakso perlakuan 3 memiliki perbedaan nyata pada semua 

bakso yang ada sedangkan bakso kontrol, perlakuan 1, perlakuan 2 tidak terdapat 

perbedaan nyata untuk atribut tekstur. Dari hasil atribut tekstur (Tabel 4.) diketahui 

bahwa bakso ikan gabus dapat diterima oleh panelis kecuali pada bakso perlakuan 3. 

 

4.3.3. Aroma 

 

Menurut Tarwendah, (2017) atribut aroma merupakan bau dari suatu makanan. Aroma 

suatu produk dapat diketahui bila senyawa produk tersebut merupakan senyawa bersifat 

volatil (Haliza et al., 2012). Namun senyawa yang memiliki sifat volatil itu memerlukan 

konsentrasi yang cukup untuk dapat berinteraksi dengan hidung (reseptor penciuman) 

(Tarwendah, 2017). Data dari Tabel 4., diketahui bahwa atribut aroma pada bakso ikan 

gabus memili perbedaan nayata, kecuali pada bakso perlakuan 1 dan bakso perlakuan 2. 

Semakin tinggi kadar lemak bakso ikan gabus maka semakin disukai aroma dari bakso 

ikan gabus tersebut. Manurut Pratama et al. (2018), senyawa volatil pada ikan berasal 

dari komposisi kandungan ikan itu sendiri dan dapat berasal dari lingkungan perairan 

tempat ikan itu tinggal yang akan terakumulasi jaringan lemak dibawah kulit. Senyawa-

senyawa volatil yang berasal dari lemak ataupun asam lemak pada umumnya yaitu 

aldehid dan keton yang bersumber pada kativitas berbagai hubungan kimiawi enzimatis 

dan auto oksidasi lemak. Selain itu menurut Lazo et al. (2017); Peinado et al. (2016) 

lemak merupakan sumber senyawa volatil yang memengaruhi aroma suatu produk 

secara umum serta senyawa volatil alkohol, keton dan aldehid diketahui dapat berasal 

dari aktivitas reaksi yang melibatkan lemak. Sehingga perbedaan nyata pada bakso ikan 

gabus disebabkan oleh perbedaan kadar lemak pada setiap bakso yang ada (Tabel 2.). 

Selain itu, bawang putih yang digunakan dapat meningkatkan cita rasa dan aroma pada 

bakso karena terdapat minyak dialliiyl sulfide (Farrel, 1990). Dari hasil atribut aroma 

(Tabel 4.) diketahui bahwa bakso ikan gabus dapat diterima oleh panelis kecuali pada 

bakso perlakuan 3. 

4.3.4. Rasa  
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Menurut Haliza et al., (2012) atribut rasa adalah atribut yang dideteksi oleh lidah (indra 

pengecap) karena suatu senyawa akan larut dalam saliva sehingga membentuk impuls lalu 

dikirim ke pusat saraf. Rasa adalah salah satu faktor paling penting dalam penerimaan suatu 

produk oleh konsumen. Berdasarkan data Tabel 4., diketahui bahwa pada atribut rasa 

bakso ikan gabus memiliki perbedaan nyata pada semua bakso ikan gabus yang di uji. 

Rasa yang terdapat pada bakso dipengaruhi oleh tepung dan rasa daging ikan. Bakso 

yang bermutu baik akan memiliki bakso dengan rasa daging yang dominan serta bumbu 

yang tidak berlebih (Wibowo, 2006). Rasa bakso dihasilkan oleh penambahan bumbu 

pada adonan bakso. Bumbu yang ditambahkan pada bakso meliputi bawang putih, 

merica serta garam. Bawang putih dapat meningkatkan cita rasa dan aroma pada bakso 

karena terdapat minyak dialliiyl sulfide. Penambahan merica menghasilkan rasa pedas 

pada makanan akibat adanya senyawa piperin (Farrel, 1990). Dari hasil atribut rasa 

(Tabel 4.) diketahui bahwa bakso ikan gabus dapat diterima oleh panelis kecuali pada 

bakso perlakuan 3. 

 

4.3.5. Overall  

 

Atribut overall dilakukan untuk melihat penentuan dan konsistensi panelis dalam 

memberi penilaian suka dan tidak suka pada produk bakso ikan gabus (Meilgaard et al., 

2007). Menurut Suryadilaga (2015) penilaian overall merupakan penilaian panelis 

secara keseluruhan terhadap berbagai atribut bakso.  Berdasarkan data Tabel 4., 

diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara bakso kontrol, perlakuan 1, dan 

perlakuan 2, sedangkan bakso perlakuan 3 terdapat perbedaan nyata pada semua bakso 

yang ada. Dari hasil atribut overall (Tabel 4.) diketahui bahwa bakso ikan gabus dapat 

diterima oleh panelis kecuali pada bakso perlakuan 3. 


