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4. PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Kimia Tepung Koro Komak dengan Ukuran Partikel Tepung 

yang Berbeda 

Uji proksimat tepung koro komak meliputi kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar 

abu dan kadar karbohidrat. Hasil pengujian kimia tepung koro komak dengan ukuran 

partikel yang berbeda menghasilkan kadar air sebesar 5,6% - 7,5%, kadar lemak sebesar 

0,9%- 1.43%,  kadar protein sebesar 18,52 - 25,26%, kadar abu sebesar 1,39% - 1,83% 

dan kadar karbohidrat berkisar antara 65,68% -71.33%. Pengujian karbohidrat 

menggunakan metode by difference, sehingga kadar karbohidrat bergantung pada hasil 

pengujian kadar air, kadar lemak, kadar protein dan kadar abu. Dari pengujian Duncan, 

hasil kadar air tepung koro komak tidak memberikan perbedaan secara nyata antar 

sampel. Hubungan antara ukuran partikel tepung komak dan kadar air menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran partikel tepung koro komak, maka kadar air cenderung 

semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin kecil ukuran partikel tepung, tingkat 

kerapatan semakin besar sehingga kadar air yang teruapkan semakin besar (Utomo, 

2014). Ukuran partikel lebih besar memiliki luas permukaan yang lebih kecil, sehingga 

menyebabkan tingkat penguapan lebih rendah dan menyababkan kadar air meningkat. 

Kadar air yang terukur merupakan kadar air bebas dan teradsorbsi dalam tepung. 

Semakin besar kadar air maka kadar air bebas atau aktivitas air semakin tinggi 

(Legowo, 2004).  

 

Pengujian kadar lemak memiliki hasil yang tidak berbeda nyata pada tiap sampel. 

Hubungan ukuran partikel tepung koro komak dengan kadar air menunjukkan bawa 

semakin besar ukuran partikel, kadar lemak cenderung menurun. Hal ini diduga karena 

tingkat kepadatan pada ukuran partikel lebih besar lebih rendah, sehingga pada proses 

pemanasan lemak lebih mudah terlarut (Utomo, 2014 dan Nafi (2014). Hasil kadar 

lemak pada pada sampel C lebih rendah dari pada sampel B, dan sampel D lebih tinggi 

dari pada hasil kadar lemak pada sampel E. Hal ini tidak begitu mempengaruhi hasil 

karena dari analisa statistik menunjukkan tidak ada beda secara nyata pada tiap sampel. 

Pada pengujian kadar protein menunjukkan bahwa semakin besar ukuran partikel, kadar 

kadar protein cenderung menurun. Hal inididuga pula karena tingkat kepadatan pada 

ukuran partikel besar lebih rendah, sehingga pada proses penepungan baik perendaman, 
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perebusan dan pemanasan, kadar protein lebih mudah terlarut dan terbuang (Nafi, 

2014).Hasil kadar protein koro komak yang cenderung menurun didukung oleh 

penelitian Darmajana, (2014) yang mengatakan bahwaukuran partikel yang lebih besar 

memiliki kadar protein yang lebih rendah. Analisa duncan pada kadar protein tepung 

koro komak menunjukkan adanya perbedaan secara nyata pada sampel B (mesh80) 

dengan sampel D (mesh40). Hal ini dikarenakan kadar protein sampel B (80 mesh) 

adalah kadar protein tertinggi, sedangkan kadar protein D adalah yang terendah dengan 

ukuran partikel yang lebih besar, sehingga terdapat perbedaan secara nyata. Akan tetapi, 

sampel B dan D tidak memiliki perbedaaan secara nyata dengan sampel A, C maupun E.  

 

Kadar abu menunjukan adanya kandungan mineral dalam bahan pangan. Semakin tinggi 

nilai kadar abu, semakin tinggi kandungan mineral dalam bahan pangan. Dari analisa 

duncan, tidak terdapat perbedaan secara nyata pada kadar abu tiap sampel.Hasil juga 

menunjukkan bahwa semakin besar luas permukaan kadar abu cenderung meningkat. 

Hal ini diduga akibat proses pengeringan pada metode. Proses pengeringan dapat 

meningkatkan kadar abu karena terjadi penguraian komponen ikatan molekul air 

sehingga memberi peningkatan terhadap mineral. Peningkatan kadar abu berhubungan 

dengan ukuran partikel tepung. Semakin besar ukuran partikel tepung, tingkat kerapatan 

semakin rendah sehingga terjadinya penguraian molekul air semakin tinggi 

(Rakhmawati, dkk , 2014). Hasil kadar abu ternyata berbanding lurus dengan hasil 

kadar air, karena semakin besar ukuran partikel, kadar air dan kadar abu cenderung 

semakin meningkat (Darmajana, 2016). Selain kadar abu, analisa kimia karbohidrat 

dengan metode by differencediperoleh hasil bahwa semakin besar ukuran partikel 

tepung koro komak, kadar karbohidrat semakin meningkat. Analisa duncan pada kadar 

karbohidrat menunjukkan tidak ada perbedaan secara nyata pada tiap sampel walaupun 

hasil kadar karbohidrat sampel B lebih tinggi dari pada sampel A. 

 

4.2 Karakteristik Kimia Tepung Gluten dan Rumput Laut (Eucheuma cottoni) 

Berdasarkan Tabel5, pengujian kadar protein terhadap tepung gluten yang dihasilkan 

adalah sebanyak 71,82% dan kadar air sebanyak 7.08%. Hasil ini telah sesuai dengan 

teori dari Day, (2006) yang mengatakan bahwa gluten dalam bentuk kering , atau 

tepung gluten memiliki kandungan protein sebesar 75%, kandungan air 8% dan sisanya 
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adalah pati, lemak dan juga serat. Pada penelitian ini digunakan vital wheat gluten 

dikarenakan kandungan nutrisi vital wheat gluten lebih tinggi karena dalam 

pengolahannya dilakukan pencucian yang lebih intesif sehingga kandungan protein 

dapaat ditingkatkan.  

 

Selain tepung gluten, terdapat pula Rumput laut jenis Eucheuma cottoni sebagai bahan 

pembuatan daging analog. Rumput laut mengandung serat yang tinggi sehingga 

digunakan dalam pembuatan bakso daging analog untuk menyerupai tekstur bakso dan 

kandungan serat pada bakso daging (Puspitasari, 2008). Berdasarkan pengujian 

kandungan serat terhadap rumput laut (Eucheuma cottoni) dihasilkan kandungan serat 

kasar sebesar 25,67% dan kadar air sebesar 89,92%. Puspitasari (2008) mengatakan 

bahwa pengujian serat kasar dilakukan selain untuk mengetahui kandungan serat dalam 

rumput laut karena serat kasar telah mewakili jumlah serat pangan yang terdapat pada 

rumput laut sehingga pengujian serat pangan tidak perlu dilakukan.  

 

Serat kasar merupakan salah satu bagian dari komponen karbohidrat dalam rumput laut 

(Wibowo, 2012). Rumput laut mempunyai kadar air yang tinggi, hal ini dikarenakan 

rumput laut mempunyai sifat untuk mengikat air karena pengujian dilakukan pada 

rumput laut basah yang telah dicuci dan dibersihkan (Kurniawan, 2012). Penggunaan 

rumput laut dalam pembuatan bakso daging analog dilalui dalam 3 tahapan yaitu 

pencucian, perendaman dan pengecilan ukuran.  Tahap pembersihan rumput laut yaitu 

pencucian dan perendaman dilakukan untuk mengurangi bau amis, mengoksidasi 

sebagian pigmen agar berwarna keputihan dan lunak. Kemudian pengecilan ukuran 

rumput laut dilakukan untuk mempermudah pengkonsumsian dan mempermudah 

rumput laut menyatu dengan adonan lainnya dalam pembuatan bakso (Wibowo, 2012)..  

 

4.3 Karakteristik Kimia Bakso Daging Analog dengan Ukuran Partikel Tepung 

berbeda 

Pengujian sifat kimia bakso daging analog meliputi uji kadar air, uji lemak, uji protein 

dan uji serat kasar.Dalam pembuatan bakso, kadar air dalam bakso dapat mempengaruhi 

penampakan, tekstur dan cita rasa serta keawetan produk makanan, sehingga kandungan 

air menjadi hal yang terpenting dalam pembuatan bakso (Syapri, 2010). Oleh karena itu, 
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kadar air pada bakso cukup penting untuk diketahui. Semakin besar ukuran partikel 

kadar air pada bakso daging analog cenderung meningkat.  

 

Hasil kadar air bakso daging analog dengan ukuran partikel tepung komak berbeda 

memiliki kecenderungan yang sama dengan hasil pengujian kadar air tepung koro 

komak. Hasil menunjukkan bahwa semakin besar ukuran partikel, kadar air dalam 

bahan cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan tingkat kerapatan tepung komak 

dengan 100 meshlebih besar dibandingkan dengan 20mesh. Kerapatan yang rendah 

menyebabkan air lebih banyak masuk ke dalambahan. Selain itu, kadar air bakso daging 

analog juga dipengaruhi bahan lain yang digunakan dalam pembuatan bakso, salah 

satunya adalah rumput laut. Rumput laut memiliki kandungan karagenan. Pada saat 

perebusan, karagenan dalam rumput laut dapat mengikat air sehingga masuk dan 

menyatu pada bakso. Banyaknya air yang masuk akan terikat oleh rumput 

laut(Kurniawan, 2014).  

 

Analisa statistik yang diperoleh pada analisa kadar air bakso daging analog adalah tidak 

ada perbedan secara nyata anatara sampel A dan B, akan tetapi terdapat perbedaan nyata 

kedua sampel tersebut dengan bakso daging analog kontrol. Ukuran partikel yang 

semakin besar memiliki hasil yang tidak berbeda nyata dengan kontrol. Perbedaan 

secara nyata dengan kontrol dapat disebabkan karena  bahan yang digunakan dalam 

pembuatan kontrol berbeda. selain itu, kandungan air pada sampel A dan B yang lebih 

kecil dapat disebabkan karena penyerapan air dalam bahan berbeda. Sedangkan 

kandungan air pada sampel C, D , E hampir setara dengan kontrol sehingga tidak 

terdapat perbedaan secara nyata. Perbandingan dengan kontrol dilakukan untuk dapat 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan hasil analisis kimia dari bakso daging analog 

menggunakan tepung ukuran partikel berbeda, dengan bakso kontrol dari daging analog 

komersial yang telah di jual dipasaran. Hasil kadar air bakso daging analog dengan 

ukuran partikel berbeda dan bakso kontrol sudah sesuai dengan SNI Bakso Daging yaitu 

maksimal 70%, karena yang dihasilkan dalam pengujian kadar air ini berkisar antar 

59,93% hingga 71,38% sedangkan kontrol 58,77%. 
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Hasil analisis lemak dan kadar protein juga memiliki kecenderungan yang sama dengan 

hasl analisa pada tepung koro komak. Ukuran partikel yang besar memiliki kadar lemak 

dan protein tepung yang kecil. Penambahan formulasi bahan yang sama memberikan 

hasil yang tidak jauh berbeda dengan analisa tepung koro komak. Perbedaan tingkat 

kerapatan tepung mempengaruhi hasil kadar lemak dan protein bakso. Tingkat 

kerapatan tepung yang rendah cenderung mempermudah terjadinya denaturasi protein 

selama proses perebusan pada bakso. Hal ini menyebabkan semakin besar ukuran 

partikel, kadar protein cenderung berkurang.Begitu pula dengan lemak. Lemak dapat 

teruapkan dan ikutlarut bersama dengan pemanasan. Ketika kerapatan partikel rendah, 

kandungan lemak cenderung mudah teruapkan (Utomo (2014), Darmajana (2006). 

Pengujian statistik pada kadar lemak menunjukkan tidak ada beda nyata pada tiap 

sampel dengan kontrol, walaupun sampel C memiliki hasil yang lebih rendah dari 

sampel D, dan sampel E memiliki hasil yang lebih tinggi dari sampel D. Kadar lemak 

kontrol menjadi hasil yang paling rendah di antara yang lainnya karena penggunaan 

bahan baku yang berbeda. Pengujian kadar lemak sampel maupun kontrol telah 

memenuhi standar SNI bakso daging yaitu maksimal 10%, sedangkan hasil yang 

didapat adalah berkisar 0,26% hingga 1,57%. 

 

Hasil analisa statistik pada kadar protein bakso daging analog menunjukkan perbedaan 

secara nyata pada sampel A, B, C,D, E dengan kontrol.Kadar protein bakso daging 

analog kontrol lebih tinggi dari pada bakso daging analog dengan ukuran partikel 

tepung koro komak yang berbeda. Hasil yang berbeda dikarenakan adanya kandungan 

isolat protein kedelai, gluten dan tepung kedelai dalam bahan pembuatan daging analog 

komersial sehingga dapat meningkatkan kadar protein pada bakso kontrol. Komposisi 

daging analog komersial dapat dilihat pada lampiran 6. Pengujian kimia pada kadar 

protein telah memenuhi standar SNI yaitu bakso daging harus memiliki kadar protein 

minimal 11,00%, sedangkan kadar protein yang dihasilkan berkisar 29,85% hingga 

37,81%.  

 

Hasil analisis kimia terakhir adalah kadar serat. Dilihat dari hasil pengujian kadar serat 

semakin menurun seiring dengan semakin besarnya ukuran partikel. Pengujian serat 

dilakukan untuk mengetahui kadar serat pada bakso daging analog dengan penggunaan 
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bahan baku menggunakan tepung koro komak dan juga rumput laut sehingga dapat 

dibandingkan dengan hasil kadar serat pada daging analog komersial. Kadar serat bakso 

daging analog kontrol yang terbuat dari daging analog komersial menghasilkan kadar 

serat sebesar 1,48%. Sedangkan kadar serat tertinggi adalah 6,24%. Berdasarkan hasil 

yang diperoleh, kadar serat berpengaruh pada ukuran partikel tepung koro, karena 

semakin besar ukuran partikel tepung koro komak, kadar serat semakin 

menurun.Penurunan kadar serat dikarenakan adanya penambahan rumput laut. Rumput 

laut memiliki sifat hidrokoloid yaitu kemampuan menyerap air yang tinggi dalam bahan 

pangan sehingga semakin besar kadar air dalam bahan pangan, kemampuan mengikat 

air semakin besar pula. Akan tetapi, kemampuan mengikat rumput laut pada ukuran 

partikel kecil lebih besar sehingga kadar serat yang diperoleh lebih besar dan sebaliknya 

(Puspitasari, 2008).  

 

4.4 Karakteristik Fisik Bakso Daging Analog dengan Ukuran Partikel Tepung 

berbeda 

Pengujian sifat fisik bakso daging analog dengan ukuran partikel yang berbeda meliputi 

uji daya ikat air, tekstur (kekerasan dan kekenyalan) dan uji warna. WHC (water 

holding capacity) atau disebut juga dengan daya ikat air merupakan kemampuan protein 

dalam mengikat air dalam bahan pangan. Daya ikat air dapat digunakan untuk 

menentukan tingkat kerusakan bahan pangan terutama pada daging (Dewayani, 2015). 

Uji daya ikat air pada bakso daging analog memiliki hasil yang cenderung meningkat 

seiring dengan semakin besarnya ukuran partikel tepung. Hasil daya ikat air kontrol 

berbedanyata dengan bakso daging analog lainnya dikarenakan bahan yang digunakan 

berbeda. Bakso Daging kontrol menggunakan bahan daging analog komersial berbentuk 

kering dan dalam penggunaannya harus dilakukan perendaman agar daging analog 

mengembang dengan menyerap air rendaman sehingga terdapat perbedaan dalam hasil 

penelitian. Penurunan daya ikat air dapat terjadi karena adanya faktor suhu pada saat 

perebusan. Suhu yang tinggi menyebabkan penurunan daya ikat air karena denaturasi 

protein meningkat (Kurniawan (2102). Hasil peningkatan daya ikat air diikuti dengan 

pengunaan partikel yang berbeda karena menurut Darmajana, (2016), ukuran partikel 

memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap mutu bahan pangan. Semakin kecil 
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dan halus ukuran partikel tepung, proses pemasakan lebih cepat. Sehingga walaupun 

pada waktu yang sama hasil analisis kimia dapat berbeda.  

 

Selain daya ikat air, dilakukan pula pengujian tekstur dan warna pada bakso daging 

analog secara fisik dengan menggunakan Texture Analyzer. Tekstur bahan pangan 

merupakan salah satu faktor penentu kualitas bahan pangan (Soeparno, 2009). 

Pengujian tekstur dibagi menjadi 2 uji, yaitu kekerasan (hardness) dan kekenyalan 

(springiness). Pengujian tekstur juga dipengaruhi dari bahan yang digunakan, seperti 

rumput laut, gluten dan beberapa penambahan bumbu seperti garam. Menurut Suwarno 

(2015), tekstur bakso dipengaruhi oleh daya ikat air, dan juga protein. Pada hasil daya 

ikat air, rumput laut berperan besar dalam mengikat air  karena adanya karagenan yang 

dihasilkan oleh rumput laut sehingga dapat membentuk tekstur bakso. Karagenan 

merupakan salah satu kandungan yang berada pada rumput laut Eucheuma cottonii dan 

berfungsi sebagai sebagai pengemulsi, penstabil, pembentuk gel, dan penggumpal 

(Kurniawan, 2012). Karagenan biasanya digunakan untuk mengenyalkan mie basah dan 

bakso sebagai alternatif pengganti boraks (Puspitasari, 2008). Hal ini dibuktikan dengan 

pengujian korelasi, bahwa WHC (daya ikat air) berhubungan dengan tekstur bakso 

daging analog baik itu springiness maupun hardness pada bakso daging analog. Selain 

itu dampak dari perlakuan dari ukuran partikel juga dapat mempengaruhi tingkat 

kekerasan karena menurut Darmajana, (2016) semakin kecil ukuran partikeltepung 

maka kekerasan bahan pangan semakin tinggi. Pengaruh tingkat kekerasan pada bakso 

disebabkan oleh tingginya kandungan air pada bakso. Apabila semakin tinggi kadar air, 

nilai kekerasan akan semakin menurun akan tetapi nilai keelastisannya atau 

kekenyalannya semakin meningkat (Puspitasari, 2008). Sehingga hasil penelitian 

hardness berbanding terbalik dengan hasil springiness. Kadar air yang tinggi 

menurunkan kekerasan tetapi meningkatkan kekenyalan pada bakso. Puspitasari (2008) 

mengatakan bahwa kadar air yang tingii menyebabkan tekstur bakso menjadi lebih 

lunak dan kenyal. Selain itu, kekenyalan dipengaruhi oleh kandungan serat, semakn 

tinggi kandungan serat, maka tekstur bakso yang dihasilkan semakin tidak kenyal.  

 

Hasil menunjukkan bahwa semakin besar ukuran partikel, tingkat kekerasan (hardness) 

semakin menurun. Akan tetapi tingkat kekerasan kontrol sangat berbeda nyata terhadap 
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bakso daging analog lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena enggunaan tapioka yang 

dapat mempengaruhi tingkat kekenyalan bakso, karena tapioka mampu mengikat, dan 

menyerap air, sebagai bahan pengisi dan juga pengikat (Puspitasari, 2008). Hasil 

pengujian tekstur baik kekerasan dan kekenyalan bakso daging analog kontrol berbeda 

nyata dengan sampel lainnya. Hal ini dikarenakan bakso daging analog kontrol 

menggunakan daging analog komersial yang tidak menggunakan penambahan rumput 

laut dalam proses pembuatannya. 

 

Dalam pengujian warna bakso, dilakukan dengan menggunakan alat yaitu 

Chromameter. Sebelum digunakan, chromameter harus dikalibrasi terlebih dahulu pada 

plat berwarna putih. Kepala optik pada chromameter ditempelkan pada plat putih 

standar kemudian tombol start ditekan hingga akan muncul 3 hasil sekaligus yaitu nilai 

L*, a* dan b*. alat ini akan mengukur 3 kali dengan sendirinya dan nilai yang akan 

terbaca adalah nilai rata-rata dari pengukuran tersebut. Penggunaan chromameter pada 

produk menyerupai kalibrasi pada plat putih, hanya saja plat putih akan di gantikan oleh 

produk yang akan diuji (Juwitasari, 2016).  

 

Dari hasil penelitian , nilai L* (kecerahan) kontrol dengan sampel A, B, C, D maupun E 

tidak beda nyata. Hal inidikarenakan warna kontrol dengan Produk Sampel A hingga E 

hampir tidak sama karena bahan dasar yang digunakan berbeda. Bahan sampel 

merupakan bahan dari olahan sendiri dari tepung koro komak berwarna putih, jamur dan 

gluten sedangkan bahan kontrol menggunakan daging analog yang telah jadi dan diolah 

menjadi bakso daging analog hanya dengan penambahan tapioka dan bumbu yang sama. 

Oleh karena itu hasil dari produk kontrol sedikit lebih gelap dari pada sampel 

A(mesh100) hingga sampel E (mesh20). Nilai L* mendeskripsikan kecerahan warna 

dari gelap ke terang (0-100) (Yam dan Papadakis, 2004 dalam Juwitasari, 2016). Nilai 

a* mendeskripsikan warna kemerahan karena semua bernilai positif. Warna merah pada 

produk bakso daging analog ini dapat disebabkan karena adanya penambahan rumput 

laut Eucheuma Cottoni yang mempunyai pigmen berwarna merah pula sehingga sdikit 

dapat mempengaruhi nilai warna pada bakso. Hasil ini membuktikan bahwa daging 

analog yang dibuat sudah sesuai dengan bakso daging pada umumnya karena daging 

sendiri mempunyai pigmen berwarna merah karena mengandung mioglobin (Laksmi, 
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dkk., 2001). Secara keseluruhan semakin besarnya ukuran partikel tidak terlalu 

mempengaruhi pengukuran warna dalam bahan pangan. 

 

4.5 Karakteristik Sensoris Bakso Daging Analog 

Hasil tingkat kesukaan bakso daging analog ditentukan dari 5 parameter pengujian oleh 

30 orang panelis. Parameter tersebut adalah kenampakan, kekenyalan, tekstur, rasa dan 

keseluruhan (overall). Pengujian tingkat kesukaan di uji dengan uji hedonik secara 

rangking, sehingga panelis menilai berdasarkan tingkat kesukaan dengan nilai berbeda 

antara 1 yaitu paling tidak disukai hingga 6 yang paling disukai. Dalam parameter 

kenampakan terdapat perbedaan pada sampel bakso daging analog kontrol dengan 

sampel A dan D yaitu bakso analog dengan menggunakan tepung koro komak mesh100 

dan mesh40. Pada parameter kekenyalan, tekstur dan overall sampel A juga berbeda 

nyata dengan sampel kontrol, sedangkan pada parameter rasa sampel E berbeda nyata 

dengan sampel kontrol. Hasil yang berbeda menunjukkan perbedaan kesukaan tiap 

panelis. Hal ini dikarenakan panelis yang digunakan adalah panelis tidak terlatih 

sehingga tingkat kesukaan tiap panelis berbeda-beda. 

 

Dalam uji tingkat kesukaan, hasil kimia bakso daging analog tidak terlalu berpengaruh. 

Akan tetapi uji fisik dapat mempengaruhi uji kesukaan. Dilihat dari hasil uji kesukaan,  

terdapat hasil terbaik dari kenampakan, kekenyalan, tekstur, rasa dan overall. Perolehan 

hasil terbaik dapat menentukan ukuran partikel tepung koro komak yang digunakan 

pada pembuatan bakso daging analog.  Didapatkan sampel A yang merupakan hasil 

tingkat kesukaan yang paling disukai panelis dari berbagai parameter yaitu dengan 

rangking4 dari 6. Hal ini diduga bahwa panelis menyukai bakso yang tidak terlalu keras 

dan tidak terlalu kenyal, memiliki rasa yang agak disukai panelis dengan tekstur yang 

tidak terlalu keras dan memiliki tingkat kekenyalan 4.7gf.. Kekenyalan dan 

teksturmerupakan parameter untuk mengetahui kesukaan panelis terhadap produk 

bakso. Semakin besar ukuran partikel bakso, uji fisik kekenyalan semakin meningkat 

dan hasil menunjukkan bahwa kesukaan panelis semakin menurun. Kekenyalan menjadi 

patokan dalam menentukan kesukaan tekstur bakso daging analog sehingga panelis 

lebih menyukai sampel A dalam uji sensori pada tekstur. 
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Selain kekenyalan dan tekstur, rasajuga merupakan salah satu faktor penting penentu 

tingkat kesukaan. Konsumen akan menerima suatu produk apabila asanya telah sesuai 

yang diinginkan.rasa suatu prosuk dipengaruhi oleh komposisi bahan. Penambahan 

bumbu dan bahan lainnya memiliki takaran formulasi yang sama, akan tetapi 

penggunaan tepung koro memiliki ukurna partikel yang berbeda. Menurut Darmajana, 

semakin besar ukuran partikel, kerapatan semakin besar pula, sehinggga proses 

pencampuran dan penyatuan bahan berbeda. Secara keseluruhan, tingkat kesukaan 

panelis semakin menurun. Hasil uji kesukaan ini tidak berbeda dengan hasil penelitain 

Puspitasari (2008).   

 

Penambahan rumput laut ternyata dapat mempengaruhi kenampakan. Kadar serat pada 

rumput laut dapat menyebabkan bakso daging analog terlihat seperti butiran kasar 

sehingga menyerupai bakso urat. Selain kenampakan, tekstur bakso secara sensori juga 

dipengaruhi oleh hasil analisa fisik secara kekenyalan dan kekerasan. Semakin lama 

penyimpanan bakso daging analog, mengakibatkan terjadinya proses denaturasi protein 

yang dapat merubah struktur protein karena selama penyimpanan kandungan air 

mengalami penurunan, akan tetapi karagenan dalam bakso daging analog dapat 

berfungsi untuk meningkatkan kekenyalan sehingga tekstur dan kekenyalan bakso 

masih baik. Karagenan dari rumput laut memberi warna dan bentuk tekstur yang lebih 

padat ketika dingin (Candra, 2014).  

 

Secara kimia sampel A (mesh100) memiliki kandungan lemak sebesar 1,57%, kadar 

protein 37,81% dan kadar serat kasar 6.24% dengan tekstur yang tidak terlalu keras dan 

paling kenyal diantara sampel lainnya. Kadar air yang diperoleh merupakan kadar air 

teritinggi di kelasnya, selain itu, bakso daging analog sampel A memiliki warna yang 

terang dan sedikit kemeran menyerupai bakso pada umumnya. hasil analisa kimia, fisik 

dan sensori bakso daging analog memiliki hasil terbaik pada sampel A dengan ukuran 

partikel terkecil yaitu 100 mesh. Semakin halus ukuran partikel, semakin dapat 

memperbaiki tekstur dan kesukaan panelis (Darmajana, 2016).  


