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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kecipir merupakan salah satu tanaman semusim yang banyak tumbuh di wilayah 

Indonesia. Kecipir adalah tanaman merambat yang memiliki akar tunggang dan 

daun yang beranak tiga (Handayani, 2013). Hampir semua bagian tanaman kecipir 

dapat dimanfaatkan. Bagian dari tanaman kecipir berupa daun dan polong muda 

sering dikonsumsi masyarakat sebagai lalapan maupun sayur pecel. Biji atau koro 

kecipir kurang dimanfaatkan secara optimal karena memiliki kulit yang keras dan 

bau langu yang cukup kuat (Krisnawati, 2010). Kulit yang keras dan bau langu pada 

koro kecipir dapat dihilangkan menggunakan metode perendaman dan perebusan 

(Astawan, 2008). Bau langu pada koro kecipir disebabkan karena adanya asam 

lemak tidak jenuh linolenat yang dikatalisa oleh enzim lipoksigenase. Keberadaan 

enzim tersebut dapat dikurangi dengan proses ekstraksi menggunakan pelarut air 

atau perebusan selama kurang lebih 30 menit (Wikanta et al., 2010). Koro kecipir 

memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Koro kecipir dapat diolah menjadi 

kecap (Kusumawati, 2014), susu (Mulyani, 2013), minyak, maupun tepung. Tepung 

kecipir memiliki kadar protein yang tinggi (hampir sama dengan daging) sehingga 

dapat digunakan sebagai pengganti daging bagi masyarakat yang diet sehat maupun 

vegetarian.  

 

Vegetarian merupakan suatu gaya hidup manusia yang menerapkan untuk 

menghindari mengonsumsi makanan yang berasal dari hewan, khususnya daging. 

Orang vegetarian pada umumnya mengonsumsi sayur, buah, biji-bijian, kacang-

kacangan, susu dan sejenisnya (Pribis  et  al.  2010). Daging analog merupakan 

daging sintetis yang terbuat dari bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan 

maupun jamur. Daging analog memiliki nutrisi yang lengkap dan baik dikonsumsi 

oleh masyarakat dengan diet vegetarian. Daging analog memiliki kandungan asam 

lemak tak jenuh (PUFA) yang tinggi dan memiliki efek positif untuk mencegah 

penyakit jantung, kanker, dan penyakit autoimmune (Simopuolos, 2002). Daging 

analog dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti rendang, bakso, sosis, 

nugget, dan sebagainya.  
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Bakso merupakan salah satu bahan pangan olahan yang terbuat dari campuran 

daging, tepung tapioka, dan bumbu-bumbu. Bakso pada umumnya terbuat dari 

adonan yang dibentuk menjadi bulat dan direbus (Astawan, 2008). Selain daging 

hewani, daging analog pun dapat diolah menjadi bakso. Bakso daging analog dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat dengan segala rentang usia dan latar belakang 

kesehatan yang berbeda. Bakso daging analog memiliki kadar protein yang tinggi 

dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan tubuh. Bakso daging analog 

terbuat dari campuran gluten dan bahan nabati seperti tepung kacang-kacangan dan 

jamur tiram. Jamur tiram memiliki tekstur dan rasa yang menyerupai daging, jamur 

tiram juga memiliki harga yang murah (Novita, 2014). Tepung yang digunakan 

dalam pembuatan bakso pada umumnya berukuran 80 mesh atau lebih halus. 

Menurut Hatcher et al. (2002) dalam Nura (2011), kualitas tekstur dari produk 

pangan dipengaruhi oleh ukuran partikel tepung. Ukuran partikel yang halus akan 

memberikan kualitas tekstur terbaik. Penggunaan tepung kecipir dengan variasi 

ukuran partikel yang berbeda pada pembuatan bakso analog diduga akan 

berpengaruh terhadap karakteristik fisik, kimia, dan tingkat kesukaan pada panelis. 
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1.2. Tinjauan Pustaka 

a. Koro Kecipir 

Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus) merupakan jenis tanaman tropis yang 

banyak tumbuh di Indonesia. Kecipir merupakan tanaman merambat dan memiliki 

daun beranak tiga. Gambar tanaman kecipir dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 (a) (b) 

Gambar 1. Tanaman Kecipir; (a) tanaman kecipir, (b) polong kecipir 

(Sumber: Handayani, 2013) 

 

Kecipir dikenal dengan beberapa nama seperti kacang belingbing (Sumatera), jaat 

(Sunda), kelongkang (Bali), winged bean, goa bean (Inggris), dan kacang botol 

(Malaysia). Taksonomi dari tanaman kecipir adalah sebagai berikut: 

Kingdom: Plantae  

Subkingdom:  Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh)  

Superdivision:  Spermatophyta (tumbuhan berbiji)  

Division:  Magnoliophyta (tumbuhan berbunga)  

Class:  Magnoliopsida (tumbuhan berbiji belah atau dikotil)  

Subclass:  Rosidae  

Order:  Fabales  

Family:  Fabaceae (polong-polongan)  

Genus:  Psophocarpus Neck.  

Species:  Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.  

(Handayani, 2013). 
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Gambar 2. Biji Kecipir; (a) dimensi ukuran koro kecipir (b) sebelum dikupas, (c) 

setelah dikupas 

 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2018) 

 

Hampir semua bagian tanaman kecipir dapat dimanfaatkan seperti daun, polong, 

bunga, umbi, dan biji. Namun, biji dari tanaman ini kurang dimanfaatkan dengan 

optimal oleh masyarakat. Bagian tanaman kecipir yang sering dikonsumsi menjadi 

lalapan ataupun sayur pecel adalah bagian daun dan polong muda. Daun kecipir 

juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan tradisional, seperti menambah nafsu 

makan, obat bisul, radang telinga, dan sebagainya. Tanaman kecipir memiliki 

kemampuan untuk mengikat nitrogen dari udara sehingga bermanfaat untuk 

menyuburkan tanah (Handayani, 2013). Jenis asam amino yang terdapat pada biji 

kecipir dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1.  Jenis dan Komposisi Asam Amino dalam 100 g Protein Biji Kecipir  

Jenis Asam 

Amino 
Komposisi (g) 

Jenis Asam 

Amino 
Komposisi (g) 

Alanin 4,3 Metionin 1,0 

Arginin 6,8 Fenil alanin 4,8 

Asam Aspartat 11,2 Prolin 6,4 

Cystine 1,5 Serin 5,7 

Asam Glutamat 14,6 Threonin  4,3 

Histidin 2,8 Triptofan 0,9 

Isoleusin 5,0 Tirosin 5,3 

Leusin 8,6 Valin 5,7 

Lisin 7,5   

(Mnembuka & Eggum, 1995). 

 

Biji kecipir seringkali diolah menjadi tepung (Krisnawati, 2010).  Koro kecipir 

memiliki kulit yang tebal dan keras. Koro kecipir berbentuk bulat dan berwarna 

cokelat kehitaman serta memiliki diameter sebesar 4-6 mm. Biji kecipir atau koro 

kecipir memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap. Koro kecipir dapat 

menggantikan peran kedelai karena memiliki kandungan gizi yang hampir sama 

dengan kedelai. Perbandingan kandungan gizi pada koro kecipir dengan kedelai 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Perbandingan nilai gizi koro kecipir dengan kedelai dalam 100 g bahan 

No. Macam Zat Gizi Kecipir Kedelai 

1. Karbohidrat (g) 23,6-42 34,8 

2. Protein (g) 29,8-39 34,9 

3. Lemak (g) 15,0-20,4 18,1 

4. Kalori (kal) 507,6 441,7 

5. Air (g) 6,7 7,5 
(Wikanta et al., 2010) 

 

Pemanfaatan koro kecipir di masyarakat masih cukup rendah. Koro kecipir kurang 

disukai oleh sebagian besar masyarakat karena memiliki kulit yang keras dan bau 

langu yang kuat. Kulit yang keras dan bau langu dapat dihilangkan dengan metode 

perendaman dan perebusan pada waktu tertentu (Astawan, 2008). Kandungan asam 

lemak tak jenuh linolenat pada koro kecipir memiliki banyak manfaat seperti 

mengikat kolesterol dan dapat menurunkan trigliserida, serta baik untuk kesehatan 
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jantung. Bau langu pada koro kecipir disebabkan karena adanya enzim 

lipoksigenase yang mengkatalisa asam lemak tidak jenuh seperti linolenat. 

Keberadaan enzim tersebut dapat dikurangi dengan proses ekstraksi menggunakan 

pelarut air atau perebusan selama kurang lebih 30 menit. Proses perebusan atau 

pemanasan pada suhu tertentu akan menginaktivasi enzim lipoksigenase (Wikanta 

et al., 2010).  

 

Koro kecipir dapat diolah menjadi tempe, kecap (Kusumawati, 2014), susu 

(Mulyani, 2013), minyak, maupun tepung. Tepung kecipir memiliki kadar protein 

yang tinggi (hampir sama dengan daging) sehingga dapat digunakan sebagai 

pengganti daging bagi masyarakat yang diet sehat maupun vegetarian. Tepung koro 

kecipir dapat dimanfaatkan pada pembuatan kue, cookies, mie, daging analog, dll. 

Tahap pembuatan tepung pada umumnya dilakukan dengan metode perebusan, 

pengeringan, dan pengayakan (Ernawati, 2014). Proses pengayakan dapat 

dilakukan menggunakan ayakan yang memiliki diameter lubang yang berbeda, 

tergantung ukuran partikel tepung yang diinginkan. Proses pengayakan bertujuan 

untuk menghomogenkan partikel tepung. Ayakan tepung memiliki berbagai ukuran 

yang berbeda. Semakin kecil ukuran ayakan maka akan menghasilkan tepung yang 

semakin halus (Ulum, 2018). Tepung kecipir yang digunakan untuk pembuatan 

produk pada umumnya berukuran 80 mesh atau lebih halus. Penggunaan ukuran 

tepung yang berbeda dapat berpengaruh pada karakteristik fisik dan kimia dari 

produk tersebut. Menurut Hatcher et al. (2002), kualitas produk ditentukan oleh 

ukuran partikel tepung yang digunakan. Tepung dengan ukuran yang halus akan 

menghasilkan produk yang kuat. 

 

b. Jamur Tiram Putih 

Jamur tiram putih merupakan salah satu jenis jamur yang dapat dikonsumsi. Jamur 

tiram putih (Pleorotus ostreatus) pada umumnya hidup pada kayu-kayu pohon yang 

lapuk atau pada serbuk gergaji limbah jerami. Jamur tiram berwarna warna putih 

dan memiliki bentuk seperti cangkang tiram. Jsmur tiram memiliki umur simpan 

yang cukup singkat karena memiliki kadar air yang tinggi. Bentuk dan kenampakan 

dari 
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jamur tiram dapat dilihat pada Gambar 3. Jamur tiram memiliki tekstur dan rasa 

yang menyerupai daging sehingga jamur tiram sering ditambahkan pada produk 

sosis maupun bakso khusus vegetarian. Selain memiliki tekstur dan rasa yang 

menyerupai daging, jamur tiram juga memiliki harga yang murah (Novita, 2014). 

Jamur tiram memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Jamur tiram juga 

mengandung banyak asam amino esensial berupa lisin, metionin, triptofan, valin, 

leusin, histidin, dan fenilalanin yang bermanfaat bagi tubuh. Kandungan gizi pada 

jamur tiram dapat dilihat pada Tabel 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jamur Tiram Putih 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 2018) 

Tabel 3. Kandungan Gizi Jamur Tiram Putih (Pleorotus ostreatus) per 100 g 

bahan 

Jenis Zat Gizi Proporsi  

Kadar Air (%) 91,8 

Protein (N x 6,25) (%) 2,32 

Lemak (%) 0,34 

Abu (%) 0,64 

Karbohidrat (%) 4,90 

Energi (kal/100 g) 31,94 

Serat kasar (% b/b) 3,44  

Mineral   

Kalsium (mg) 8,9 

Besi (mg) 11,9 

Fosfor (mg) 17,0 

Vitamin B1 (mg) 0,15 

Vitamin B2 (µg) 75 

Vitamin C (mg) 12,40 

(Widyastuti et al., 2015; Novita, 2014). 
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c. Bakso Daging Analog 

Daging analog merupakan daging sintetis yang terbuat dari bahan pangan nabati 

seperti kacang-kacangan maupun jamur yang memiliki kandungan gizi, 

penampakan fisik dan sensori yang hampir sama dengan daging hewani. Daging 

analog memiliki kandungan asam lemak tak jenuh (PUFA) yang tinggi 

dibandingkan dengan daging hewani sehingga daging analog memiliki efek positif 

untuk mencegah penyakit jantung, kanker, dan penyakit autoimmune (Simopuolos, 

2002). Pembuatan bakso daging analog pada umumnya menggunakan bahan utama 

berupa tepung kedelai dan gluten sebagai sumber protein.  

 

Dewasa ini, daging analog dalam bentuk kemasan sudah banyak dijumpai di 

pasaran. Daging analog dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti rendang, 

sate, nugget, sosis, bahkan bakso. Bakso merupakan salah satu bahan pangan olahan 

yang terbuat dari campuran daging, tepung tapioka, dan bumbu-bumbu. Bakso pada 

umumnya terbuat dari adonan yang dibentuk menjadi bulat dan direbus (Astawan, 

2008). Menurut SNI 3818:2004, kandungan protein minimal pada bakso daging 

hewani yaitu 11%, kadar air maksimal 70%, kadar abu maksimal 3%, dan kadar 

lemak maksimal 10%. Bakso daging analog memiliki kadar protein yang tinggi 

namun rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan tubuh konsumen. Sehingga 

bakso daging analog baik dikonsumsi oleh segala usia dengan latar belakang usia 

dan kesehatan yang berbeda.  

 

Tahap pembuatan bakso secara umum yaitu penggilingan daging hingga halus, 

penambahan tepung tapioka dan bumbu-bumbu, penambahan es batu atau air es, 

pencampuran, pembentukan menjadi bulatan, perebusan dengan air mendidih, dan 

penirisan (Puspitasari, 2008). Pembuatan bakso daging analog menggunakan gluten 

sebagai pengganti daging hewani dan dilakukan penambahan jamur tiram, tepung 

tapioka, garam, lada putih bubuk, dan bawang putih, serta air es. Penambahan jamur 

tiram pada bakso daging analog bertujuan untuk menambah citarasa pada bakso. 

Penggunaan tepung tapioka berfungsi untuk menambah kekenyalan pada produk 

akhir bakso. Tepung tapioka berperan sebagai bahan pengikat sehingga dapat 

menyerap dan mengikat kelebihan air. Tepung tapioka tersusun dari molekul pati 
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yang telah dipisahkan dengan proses ekstraksi dan pengendapan tepung ubi. 

Tepung tapioka bersifat tidak larut air dingin, dapat membentuk gel karena 

pemanasan, tidak berasa, dan tidak berwarna (Widyastuti, 1999). Proses pemanasan 

adonan bakso menyebabkan terjadinya proses gelatinasi karena adanya reaksi 

molekul pati dengan air dan panas. Pada saat pemanasan, molekul pati lebih banyak 

menyerap air sehingga terjadi pembengkakan pada molekul pati dan bersifat 

ireversibel. Molekul pati yang membengkak tersebut akan menyebabkan bakso 

menjadi lebih kenyal (Iskandar, 2004). 

 

Selain tepung tapioka, bahan lain yang ditambahkan pada pembuatan bakso adalah 

bumbu-bumbu berupa garam, bawang putih, dan lada putih. Penambahan bumbu 

tersebut berfungsi untuk memberi rasa dan aroma pada bakso yang dihasilkan 

(Tonny, 2000). Bawang putih memiliki sifat antimikrobia dan garam berperan 

untuk menyerap kadar air berlebih sehingga penambahannya dapat berfungsi 

sebagai pengawet alami. Bahan lain yang ditambahkan adalah es batu atau air es. 

Penambahan air es berfungsi untuk melarutkan dan membantu pembentukan 

adonan bakso serta memberi tekstur (Puspitasari, 2008). Selain untuk melarutkan, 

air juga berperan untuk menurunkan viskositas adonan sehingga adonan menjadi 

lebih mudah dicampur dan dibentuk. Penambahan air dengan suhu rendah bertujuan 

untuk memperlambat proses gelatinisasi (Tonny, 2000). 

 

d. Gluten  

Gluten merupakan senyawa yang terdapat pada tepung terigu protein tinggi. Jenis 

protein yang terdapat pada gluten yaitu gliadin dan glutenin. Gluten dapat 

digunakan sebagai bahan utama maupun campuran pada pembuatan daging analog. 

Gluten yang ditambahkan pada pembuatan daging analog bersifat sebagai 

pengenyal, sehingga daging analog yang dihasilkan memiliki tekstur yang 

menyerupai daging hewani (Novita, 2014). Menurut Syapri (2010), gluten yang 

ditambahkan dapat memperbaiki tekstur daging analog serta meminimalkan 

kehilangan berat selama pemasakan. Pada umumnya, konsentrasi gluten yang 

ditambahkan berkisar 25-75%. Banyaknya gluten yang ditambahkan pada adonan 

akan berpengaruh pada tekstur dari daging analog. Kandungan protein pada gluten 
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juga mempengaruhi flavour dan penampakan dari daging analog. Daging analog 

dibuat dengan proses perebusan atau pengukusan. Proses pemanasan tersebut akan 

menyebabkan proses gelatiniasi pada daging, yaitu proses pembentukan gel karena 

granula pati akan menyerap air. 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

koro kecipir (Psophocarpus tetragonolobus) dengan ukuran partikel tepung yang 

berbeda pada bakso daging terhadap karakteristik fisikokimia dan sensori bakso 

analog yang paling disukai oleh konsumen. 

 

 

 


