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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Daging merupakan bagian dari hewan yang disembelih (seperti sapi, kerbau, kambing, 

domba), dapat dimakan dan berasal dari otot rangka atau yang terdapat di lidah, 

diafragma, jantung dan oseophagus (Afiati, 2009 dalam Mentari, 2016). Di jaman yang 

modern ini masyarakat sangat memikirkan kesehatan mereka terutama dalam pemilihan 

makanan yang praktis, sehat dan bergizi. Selain mahal, tingginya kandungan lemak 

pada daging menjadikan sebagian masyarakat menghindari produk olahan daging 

karena dapat memicu timbulnya penyakit seperti obesitas dan lainnya (Nafi et.al.., 

2014). Salah satu benuk pengolahan daging yang sering dijumpai adalah bakso. Bakso 

merupakan salah satu produk yang dibuat dari daging hewan ternak yang dicampur pati 

dan bumbu-bumbu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lainnya, dan atau 

bahan tambahan pangan yang diizinkan, yang berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan 

dimatangkan (SNI 01-3818-2014).  

 

Di Indonesia terdapat beberapa jenis bakso yang popular dan disenangi oleh 

masyarakat, diantaranya adalah bakso polos, bakso urat, bakso telur, bakso gepeng dan 

bakso rudal atau dikenal dengan bakso bola tenis. Bakso polos dan bakso urat memiliki 

tekstur yang berbeda. Bakso polos memiliki tekstur halus dan kenyal, sedangkan bakso 

urat memiliki tekstur kasar dan kenyal. Perbedaan tekstur pada bakso dipengaruhi jenis 

bahan yang digunakan (Rahmawati,2018). Pada jaman modern ini pola makan 

vegetarian telah berkembang di Indonesia. Bukan hanya konsumen vegetarian, 

melainkan konsumen non vegetarian juga merubah pola makan mereka. Pola makan 

vegetarian dapat dilakukan sebagai diet untuk menghindari dan mengurangi berbagai 

jenis penyakit. Vegetarian merupakan sebutan bagi orang yang hanya mengkonsumsi 

tumbuh-tumbuhan dan menghindari produk seperti daging, unggas dan hasil olahannya. 

Hal ini memicu pembuatan daging tiruan agar dapat dikonsumsi oleh vegetarian.   

 

Daging tiruan atau daging analog merupakan produk yang terbuat dari protein nabati, 

tetapi dibuat hampir menyerupai bentuk daging asli dan sifatnya, sehingga diharapkan 

dapat membantu permasalahan yang terjadi di kalangan vegetarian (Mentari, 2016). 

Daging analog dibuat dengan menggunakan bahan baku yang mudah dan banyak
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ditemui di Indonesia.Bahan dasar pembuatan daging analog, paling tidak harus memiliki 

kandungan serat dan protein. Kandungan tersebut, terutama protein diharapkan dapat 

membentuk tekstur seperti daging dan sifat asli daging (Winarno, 2004). 

 

Di Indonesia kaya akan tanaman kacang dan polong-polongan. Kacang dan polong-

polongan memiliki kandungan protein yang tinggi, salah satunya adalah koro komak 

(Lablab Purpureus (L.) Sweet). Keunggulan koro komak dibandingkan kacang lain 

yang sering kita jumpai seperti kacang tanah, kacang kedelai maupun kacang hijau 

adalah cara budidaya koro komak yang lebih mudah. Koro komak dapat tumbuh dan 

beradaptasi dilingkungan yang luas dan tahan terhadap kekeringan sehingga tidak 

membutuhkan penanganan lebih seperti penambahan pupuk, air dan sebagainya. 

Pemanfaatan koro komak muda sebagai pakan ternak dan sayur menyebabkan koro 

komak kering jarang dijumpai di pasar dan supermarket untuk diolah menjadi bahan 

pangan sehingga biji kering didapatkan dari para petani yang membudidayakan (Jayanti, 

2014). Kandungan protein yang tinggi pada koro komak dapat menjadikan koro komak 

sebagai bahan alternatif untuk diolah lebih lanjut salah satunya adalah pembuatan 

tepung. Pengolahan koro komak (Lablab Purpureus (L.) Sweet) menjadi tepung dengan 

memanfaatkan protein pada komak dapat menjadikan peluang yang besar untuk 

dikembangkan (Sukamto, 2013).  

 

Koro komak dapat dimanfaatkan karena kandungan proteinnya yang tinggi, begitu pula 

dengan rumput laut yang dikenal memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga dapat 

juga dimanfaatkan. Rumput laut merupakan salah satu tumbuhan laut yang saat ini 

sudah banyak dibudidayakan dan dimanfaatkan dalam berbagai industri khususnya pada 

industri makanan dan kesehatan di Indonesia. Oleh karena pembudidayaan rumput laut 

sudah banyak, maka rumput laut ini mudah ditemui dan dibeli dengan harga terjangkau. 

Rumput laut jenis Eucheuma cottoniimemiliki kandungan gizi yang tinggi terutama 

kandungan seratnya. Serat membantu tubuh menjaga saluran pencernaan dan dapat 

membuat kenyang lebih cepat sehingga sangat dibutuhkan oleh para vegetarian maupun 

orang yang sedang menjalani diet (Handayani, 2011). Rumput  laut memiliki kandungan 

yang dapat berperan dalam pembentukan tekstur suatu produk, yaitu karagenan. 

Karagenan mempunyai kemampuan untuk mengikat air sehingga dapat meningkatkan 
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daya ikat air dan tingkat kekerasan pada produk. Selain karagenan, sifat fisik rumput 

laut dapat membentuk tekstur seperti urat. Dalam industri pangan, karagenan digunakan 

sebagai pengenyal pengganti boraks khususnya pada produk bakso dan mie basah 

karena sifatnya yang dapat membentuk gel (Hartati, 2011).  

 

Salah satu bahan yang digunakan pada pembuatan daging analog adalah gluten.Gluten 

digunakan sebagai bahan pengisi untuk membentuk struktur dan membantu penyerapan 

air pada produk. Elastisitas yang dihasilkan gluten mampu menjadikan gluten sebagai 

salah satu bahan baku dalam pembuatan bakso daging analog karena strukturnya yang 

kenyal mampu menyerupai kekenyalan daging (Fitasari, 2009). Dalam penelitian 

pembuatan daging tiruan menggunakan tepung gluten dan jamur tiram oleh Novita 

(2014) dan Wardani, dkk (2013), dikatakan bahwa pembuatan daging tiruan berbahan 

gluten diperlukan adanya penambahan nutrisi atau bahan lain. Hal ini dikarenakan 

komposisi tepung gluten sebagian besar adalah protein, sehingga penambahan bahan 

lain bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi dan mengurangi tekstur yang terlalu kenyal 

pada daging. Day et.al.,(2006) mengatakan tepung gluten mengandung sekitar 75% 

protein, 8% air dan selebihnya terdapat pati, lemak dan juga serat. 

 

Untuk menaikan nilai kegunaan koro komak dan rumput laut, maka dilakukan 

modifikasi dalam pembuatan daging analog. Selain koro komak dan rumput laut, tepung 

gluten juga digunakan dalam pembuatan daging analog. Aplikasi koro komak dalam 

bentuk tepung diharapkan dapat meningkatkan kandungan protein pada daging analog. 

Pemilihan rumput laut diharapkan dapat meningkatkan kekenyalan produk dapat 

memberikan tekstur seperti serat sehingga dapat menyerupai daging asli. Daging analog 

berbentuk bakso dibuat dengan menggunakan tepung koro komak, rumput laut dan 

gluten sebagai bahan dasar serta penambahan bahan dan bumbu pendukung lainnya.  

 

Perlakuan perbedaan ukuran partikel tepung koro komak menjadi salah satu variabel 

yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya perbedaan nilai 

secara kimia, fisik dan daya terima konsumen. Ukuran partikel dapat mempengaruhi 

tekstur bakso yang dibuat.Semakin besar ukuran partikel, tekstur tepung semakin kasar. 

Bakso halus dan bakso urat yang merupakan jenis bakso yang telah dijual dipasaran dan 
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disukai oleh konsumen. Perbedaan ukuran partikel tepung dalam pembuatan bakso 

dapat membentuk karakteristik bakso halus dan bakso urat. Dilihat dari hasil penelitian 

Darmajana et.al.. (2016) yang pernah dilakukan bahwa karakteristik tepung menentukan 

kualitas tepung, salah satunya adalah ukuran partikel tepung. Semakin kecil ukuran 

partikel luas permukaan semakin besar. Hal ini dapat dijadikan peluang sebagai variabel 

untuk mengetahui kualitas produk terbaik dengan pengaruh ukuran partikel yang 

berbeda. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Tepung Koro Komak 

Kacang dan polong merupakan tanaman yang mengandung protein tinggi. Koro Komak 

(Lablab Purpureus (l) Sweet) adalah salah satu jenis polong yang terdapat di beberapa 

daerah Jawa Timur khususnya daerah Situbondo, Bondowoso dan Probolinggo (Utomo, 

1999 dalam Nafi et.al., 2014). Komak sendiri dikenal juga sebagai Dolichos lablab L. 

atau Lablab niger Medik , bahkandikenal juga sebagai Rongai dolichos. Koro Komak 

pada beberapa daerah dikenal dengan nama yang berbeda pula, seperti Australia dikenal 

dengan nama Lablab bean dan lain sebagainya (Skerman, 1977). Gambar tanaman Koro 

Komak dapat dilihat pada gambar 1, dan gambar biji koro komak dapat dilihat pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Koro Komak 

 

 

 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Labla_purpu_130903-0116_tdp.JPG 
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Gambar 2. Biji Koro Komak 

 

 

Dilihat dari Gambar 3, ukuran biji koro komak sekitar 1x1cm tiap bijinya dan berwarna 

cream atau putih. Diketahui, gradasi warna kacang komak dapat menentukan kandungan 

protein yang berbeda, mulai dari kandungan protein rendah yaitu komak hitam 

keunguan hingga yang paling tinggi yaitu komak krem (Jayanti, 2014). Selain itu, faktor 

lingkungan juga mempengaruhi kadar protein pada koro komak mulai dari suhu 

lingkungan, pembibitan hingga pertumbuhan dari bunga hingga proses pembentukan 

dan juga pengisian biji koro komak (Ragab et.al., 2012 dalam Jayanti, 2014). 

Pemanfaatan koro komak dalam bidang pengolahan pangan masih belum banyak 

dijumpai, sehingga sampai saat ini biji koro komak muda dimasak sebagai sayuran 

seperti kapri, digoreng, direbus, dikecambahkan sehingga menghasilkan produk 

pengganti kedelai seperti tempe, kecap, tahu dan digunakan pula sebagai pakan ternak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Ukuran Biji Koro Komak 

 

Sumber : dokumentasi pribadi 

Sumber : dokumentasi pribadi 
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Pengolahan koro komak dari biji keringnya dapat menghasilkan tepung dengan protein 

tinggi sehingga menjadikan peluang yang besar untuk dikembangkan dalam industri 

makanan (Sukamto, 2013). Tepung kaya protein (TKP) merupakan olahan bahan 

pangan baru dari koro komak yang dapat dijadikan produk makanan seperti sosis, 

cookies, bakso, nugget dan lainnya. Kandungan protein dan karbohidrat pada koro 

komak menjadi peluang potensi untuk mengembangkan produk baru (Nafi et.al., 2014). 

Suwarno (2003) menambahkan bahwa tepung kacang komak memiliki sifat tinggi 

protein tetapi rendah lemak yaitu sekitar 1%. Kacang komak memiliki beberapa 

morfologi yang digolongkan kedalam komak hitam keunguan, krem dan coklat. 

Perbedaan morfologi tersebut mempengaruhi kadar protein kacang komak.  

 

Pada pembuatan tepung, diperlukan adanya standarisasi mutu kualitas tepung sehingga 

dapat digunakan lebih lanjut. Untuk mengetahui kualitas tepung koro komak, maka 

dilakukan beberapa tahapan pengujian atau analisa proksimat yaitu uji kadar air, kadar 

lemak, kadar protein dan kadar karbohidrat. Kualitas tepung dapat ditentukan dari 

tingkat kehalusan tepung. Kurniati (2011), dalam penelitiannya mengunakan ukuran 

partikel sebesar 40 mesh, 60 mesh dan 80 mesh pada tepung kedelai untuk mengetahui 

pengaruhnya terhadap kualitas tahu. Perlakuan perbedaan ukuran partikel tepung 

kedelai tersebut ternyata dapat mempengaruhi hasil dan kualitas tahu. Hasil dan kualitas 

tahu secara kimia dan sesori yang paling baik ditunjukkan pada penggunaan ukuran 

partikel tepung kedelai 60 mesh. 

 

Ukuran partikel tepung sangat dapat mempengaruhi hasil tekstur produk. Dalam 

penelitian Darmajana (2016) dikatakan bahwa semakin kecil ukuran partikel maka 

kekerasan bahan semakin tinggi. Proses gelatinasi sempurna akan terjadi karena akan 

lebih banyak panas dan air yang masuk menembus ke dalam inti granula pati, sehingga 

menghasilkan produk yang lebih baik. Kekerasan berbanding terbalik dengan 

kekenyalan, hal ini juga dibuktikan dalam penelitian Darmajana (2016) bahwa ukuran 

partikel tepung yang lebih kecil akan memiliki kekerasan yang lebih tinggi dari pada 

ukuran partikel yang lebih besar. Hal ini menyebabkan kekenyalan produk semakin 
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menurun, sehingga penurunan ukuran partikel akan menghasilkan produk yang lebih 

baik dan dapat memperbaiki tekstur.  

 

1.2.2 Bakso 

Bakso merupakan produk olahan daging yang dibuat dari hewan ternak yang dicampur 

dari bumbu-bumbu dengan atau tanpa penambahan bahan lainnya yang diizinkan yang 

berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan dimatangkan (SNI 3818 : 2014). Astawan, 

et.al.,1988 menambahkan bahwa bakso adalah salah satu makanan beku dan cepat saji 

sehingga banyak dipilih masyarakat karena praktis, mudah didapat dan harga 

terjangkau. Kualitas mutu bakso yang dihasilkan dapat dipengaruhi dari bahan-bahan 

pembuatnya dan cara pemasakan. Daging yang digunakan dalam pembuatan bakso tidak 

hanya daging sapi tetapi dapat pula dibuat dari daging ayam, kelinci atau ternak lainnya 

(Puspitasari, 2008). Biasanya dalam masyarakat nama bakso diikuti dengan jenis bahan 

yang digunakan seperti bakso ikan, bakso ayam dan bakso sapi. Berdasarkan bahan yang 

digunakan yaitu daging dan tepung,bakso dibedakan menjadi 3 jenis bakso, yaitu bakso 

daging, bakso urat dan bakso aci. Bakso daging merupakan bakso dengan menggunakan 

bahan baku daging dalam jumlah bear dari pada jumlah tepung yang digunakan. Bakso urat 

merupakan bakso yang terbuat dari daging dan jaringat ikat hewan dengan perbandingan 

yang lebih banyak dari pada jumlah tepung. Sedangkan bakso aci merupakan bakso yang 

terbuat dari daging akan tetapi jumlah tepung pati yang digunakan lebih banyak (Purnama 

2009). 

 

Daging dianggap sebagai sumber protein tinggi, bukan hanya karakteristik nutrisi 

proteinnya, melainkan rasa yang menarik. Daging sangat berperan dalam perkembangan 

industri makanan. Saat ini perkembangan pembuatan daging analog telah meningkat. 

Analog diartikan sebagai senyawa yang secara struktur mirip dengan yang lain tetapi 

komposisi sedikit berbeda. Daging analog adalah makanan yang secara struktur sangat 

mirip dengan daging asli, hanya saja ada perbedaan terkait dengan komposisinya. 

Daging analog disebut juga daging pengganti, daging tiruan, maupun daging imitasi 

yang kualitasnya seperti tekstur, rasa, penampilan dan karakteristik kimia menyerupai 

jenis daging tertentu (Joshi, et.al., 2015). Salah satu produk makanan olahan daging 

yang banyak dan sering dijumpai oleh masyarakat adalah bakso. Pembuatan bakso 

dilakukan dengan menggunakan tepung koro komak yang di tambahkan gluten dan 
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rumput laut serta penambahan tepung tapioka, air es, dan bumbu-bumbu pelengkap 

seperti garam, bawang dan merica. Penggunaan tepung tapioka diperlukan dalam 

membentuk tekstur bakso pada umumnya. Penyusun tapioka adalah pati dengan sifat 

dapat membentuk gel dengan air panas, tidak larut dalam air dingin dan tidak berasa. 

Sebagai pengikat, pati pada tapioka mampu menyerap kelebihan air. Sedangkan 

penambahan bumbu digunakan untuk memberikan rasa dan aroma pada produk agar 

memiliki aroma dan rasa yang khas dan menarik. Penambahan tapioka pada pembutan 

bakso sebesar 10%-15% dari berat daging (Puspitasari, 2008). Persyaratan bakso daging 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1.Persyaratan Bakso Daging analog berdasarkan SNI 01-3818-2014 

No Kriteria Uji Satuan 

Persyaratan 

Bakso Daging 
Bakso Daging 

Kombinasi 

1. Keadaan:  

1.1.Bau  

 

1.2.Rasa  

1.3.Warna  

1.4.Tekstur  

 

  

 

Normal, khas 

daging  

Gurih  

Normal 

Kenyal 

 

Normal, khas 

daging  

Gurih  

Normal 

Kenyal 

2. Air  %b/b  Maks. 70  Maks. 70  

3. Abu  %b/b  Maks. 3  Maks. 3  

4. Protein  %b/b  Min. 11 Min. 8 

5. Lemak  %b/b  Maks. 10 Maks. 10 

6. Cemaran logam:  

6.1. Timbal (Pb)  

6.2. Kadmium (Cd)  

6.3. Timah (Sn) 

6.4. Merkuri (Hg) 

 

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

mg/kg  

 

Maks. 1,0  

Maks. 0,3 

Maks. 40,0  

Maks. 0,03 

 

Maks. 1,0  

Maks. 0,3 

Maks. 40,0  

Maks. 0,03 

7. Cemaran Arsen (As)  mg/kg  Maks. 0,5 Maks. 0,5 

8. Cemaran mikroba:  

8.1. Angka lempeng total  

8.2. Bakteri bentuk coli  

8.3. Escherichia coli 

8.4. Salmonella sp 

8.5.Clostridium perifringens 

8.7. Staphilococcus aureus 

 

Koloni/g  

APM/g  

APM/g  

- 

Koloni/g  

Koloni/g  

 

Maks. 1×10
5
 

Maks. 10  

< 3  

Negative/25 g 

Maks. 1×10
2
 

Maks. 1×10
2
 

 

Maks. 1×10
5
 

Maks. 10  

< 3  

Negative/25 g 

Maks. 1×10
2
 

Maks. 1×10
2
 

 

Salah satu produk komersial daging analog yang telah beredar menggunakan isolat 

protein kedelai, gluten dan tepung kedelai sebagai bahan dasar pembuatannya. Isolat 

protein kedelai merupakan bentuk protein kedelai yang paling murni. Isolat protein 
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memiliki kadar protein minimal 95% dalam berat kering. Isolat protein hampir tidak 

memiliki kandungan karbohidrat, serat dan lemak sehingga nilai fungsionalnya jauh 

lebih baik dibandingkan dengan tepung kedelai. Isolat protein kedelai biasanya 

digunakan sebagai bahan campuran dalam makanan olahan daging dan susu (Utama, 

2016). Suwarno (2003) mengatakan bahwa sifat fungsional isolat protein kacang kedelai 

dan koro komak memiliki banyak kesamaan yang dilihat dari daya serap air, daya serap 

minyak, dan daya emulsi isolat yang tidak berbeda nyata. Contoh produk daging analog 

komersial yang menggunakan isolate protein kedelai dapat dilihat pada lampiran 5. 

Selain isolat protein, adapula gluten merupakan protein utama yang terkandung secara 

alami dalam tepung terigu. 

 

1.2.3 Tepung Gluten 

Gluten merupakan senyawa protein yang berasal dari tepung terigu. Gluten 

didapatkandengan merendam tepung terigu selama 2 jam dan kemudian dicuci dengan 

menggunakan air hingga didapat tekstur lengket dan kenyal seperti karet (Jariah dkk, 

2009). Gluten dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam pembuatan bakso selain tepung 

nabati karena dapat mengikat sebagian air dan membentuk struktur seperti kisi-kisi dan 

bersifat elastis. Elastisitas gluten menghasilkan tekstur kenyal pada produk dan dapat  

meningkatkan volume adonan pada produk karena adanya udara yang terperangkap 

sehingga dapat digunakan sebagai daging tiruan atau daging sintesis. Elastisitas yang 

dihasilkan gluten menyerupai karakteristik tekstur pada daging asli sehingga protein ini 

dapat dimanfaatkan pada pembuatan daging tiruan. (Novita, 2014). Gluten terbentuk 

dari dua protein utama yaitu glutenin dan gliadin yang tidak larut dalam air. Untuk 

mempertahankan sifat fungsional gluten dilakukan pengeringan dengan berbagai cara 

sehingga dapat menjadi tepung gluten. Tepung gluten merupakan salah satu bahan yang 

digunakan dan ditambahkan pada berbagai produk bakery, makanan hewan ternak dan 

digunakan sebagai bahan pembuat daging karena kemampuannya mengikat air dan 

sebagai emulsifier (Day, et.al., 2006).  
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1.2.4 Rumput Laut 

Rumput Laut (Eucheuma sp.) merupakan salah tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis 

yang penting dalam industri pangan, kosmetik dan sebagainya. Proses pengolahan 

rumput laut pasca panen diawali dengan melakukan penjemuran hingga menjadi rumput 

laut kering, kemudian dilakukan pencucian dengan air tawar untuk membersihkan 

rumput laut dari berbagai kotoran yang berasal dari laut. Setelah dibersihkan, dilakukan 

perendaman sekaligus pemutihan agar rumput laut menjadi lebih lunak sehingga mudah 

diekstraksi dan menjadi lebih putih. Bleaching atau pemucatan dilakukan dengan 

merendam rumput laut dalam laurtan kaporit. Tahapan ini dapat menjadi tahapan 

terakhir apabila rumput laut tidak segera di olah menjadi agar-agar atau produk lainnya 

seperti tepung sehingga dapat disimpan terlebih dahulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Proses pemutihan Rumput Laut Eucheuma Cotonii 
(Salim, Zamroni & Ernawati, 2015 dan Syapri, 2010) 

 

 

Rumput laut (Eucheuma Cottoni) telah banyak diolah menjadi makanan siap konsumsi, 

seperti pada dodol, manisan dan minuman. Rumput laut memiliki kandungan dietary 

fiber dan nutrisinya bermanfaat sebagai antioksidan, antimutagenik, anti koagulan, anti 

tumor dan dapat digunakan sebagai sumber iodium alami yang terbaik. Kandungan gizi 

rumput laut (Eucheuma cottonii) dapat dilihat pada tabel  

Disimpan untuk 

diolah lebih lanjut 

Rumput Laut basah 

Dijemur 

Dicuci dan dibersihkan dengan air tawar 

Direndam dan dipucatkan dengan menggunakan 

kaporit 0,25% selama 20 menit 
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Tabel 2. Kandungan Gizi Rumput Laut (Eucheuma cottonii) 

Kandungan Gizi Jumlah (%) 

a. Kadar Air 

b. protein 

c. lemak 

d. serat kasar 

89,33-90,05 

3,53-3,82  

0,53-1,4 

4,15-4,2 

(Liem, 2013). 

 

Rumput laut juga mengandung vitamin-vitamin, seperti vitamin A, B1, B2, B6, B12, C, 

D, E dan K; betakaroten; serta mineral (Wibowo, et.al. 2012). Kandungan serat pada 

rumput laut bermanfaat untuk memperlancar metabolisme tubuh sehingga sangat baik 

dikonsmsi untuk penderita obesitas.Kandungan karbohidrat dalam rumput laut susah 

untuk dicerna sehingga akan terasa kenyang lebih lama. Serat makanan berbeda dengan 

serat kasar. Serat kasar merupakan senyawa yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam atau 

alkali. Pada umumnya, kadar serat kasar dalam suatu makanan dapat dijadikan indeks 

kadar serat makanan karena didalan serat kasar ditemukan sebanyak 0.2-0,5 bagian dari 

jumlah serat makanan. Semakin tinggi kadar serat kasar dalam suatu bahan pangan 

maka semakin tinggi pula rendemen yang dihasilkan. Serat kasar yang tinggi mampu 

meningkatkan kandungan air sehingga akan mempengaruhi hasil berat akhir (Wibowo, 

2012). Gambar rumput laut yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rumput Laut Eucheuma cotonii 

 
Sumber : dokumentasi pribadi 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi tepung koro komak 

(Lablab Purpureus (L.) Sweet berdasarkan ukuran partikel, disertai penambahan gluten 

dan rumput laut (Eucheuma cottonii) pada pembuatan bakso daging analog terhadap 

karakteristik sensori, kimia dan fisik.  


