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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Karakteristik Kimia Tepung Kecipir dan Bakso Analog 

Pengujian karakteristik proksimat tepung kecipir meliputi kadar air, kadar lemak, 

kadar protein, kadar abu, dan kadar karhohidrat by difference. Sedangkan pengujian 

kimia bakso analog meliputi kadar air, kadar lemak, kadar protein dan kadar serat 

kasar. Tepung kecipir yang akan diuji, terlebih dahulu diayak menggunakan 5 jenis 

ukuran yang berbeda, yaitu 100, 80, 60, 40, dan 20 mesh. Ukuran partikel 100, 80, 

60, 40, dan 20 mesh yang digunakan yaitu 149 μm, 177 μm, 250 μm, 420 μm, dan 

841 μm.  

 

4.1.1. Kadar Air  

Kandungan air dalam bahan pangan atau kadar air merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi karaktersitik fisik bahan pangan tersebut. Kadar air dapat ditentukan 

berdasarkan berat basah (wet basis) ataupun berat kering (dry basis). Batas 

maksimal kadar air secara wet basis adalah 100% dan dry basis adalah lebih dari 

100% (Syarif dan Halis, 1993). Analisis kadar air ditentukan menggunakan metode 

thermogravimetri atau menguapkan air pada bahan pangan dengan proses 

pemanasan hingga berat konstan (Andarwulan, 2011). Kadar air yang terukur 

merupakan air yang teruapkan atau selisih dari berat bahan sebelum dan sesudah 

dipanaskan (Winarno, 2004). 

 

Berdasarkan hasil pengamatan, kadar air tepung kecipir yang diperoleh berkisar 

antara 4,843 hingga 5,562% dan cenderung mengalami peningkatan seiring 

besarnya ukuran partikel tepung. Tidak terdapat perbedaan nyata antar sampel 

tepung yang diuji. Menurut Darmajana (2016) bahwa semakin besar ukuran partikel 

tepung maka kadar air semakin meningkat. Tepung kecipir berukuran partikel besar 

memiliki luas permukaan lebih kecil dan massa partikel lebih besar dibandingkan 

tepung berukuran kecil sehingga kadar airnya lebih tinggi. Faktor yang dapat 

mempengaruhi persentase kadar air adalah jenis bahan, suhu dan lama pemanasan, 

serta kecepatan aliran pada oven (Andarwulan, 2011). Kadar air yang 
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terdapat pada tepung kecipir sudah sesuai dengan SNI (2009), yaitu kadar air 

maksimal pada tepung adalah 14%. 

 

Sama halnya dengan kadar air tepung kecipir, kadar air pada bakso analog pun 

mengalami peningkatan seiring besarnya ukuran tepung kecipir yang digunakan 

pada bakso. Kadar air pada tepung kecipir berpengaruh terhadap kadar air bakso. 

Berdasarkan Gambar 9, kadar air pada bakso daging analog cenderung meningkat. 

Kadar air berkisar dari 56,106 hingga 58,862% dan tidak terdapat perbedaan nyata 

antara sampel bakso. Proses perebusan menyebabkan kadar air bakso menjadi 

tinggi.. Air akan berdifusi masuk ke dalam bakso dan berikatan dengan pati dan 

protein (Pramuditya dkk, 2014). Selain itu, penambahan jamur tiram dan air juga 

berpengaruh terhadap tingginya kadar air bakso. Jamur tiram yang ditambahkan 

pada bakso analog mengandung kadar air yang cukup tinggi yaitu berkisar 91,4% 

(Widyastuti et al., 2015).  

 

4.1.2. Kadar Lemak 

Lemak merupakan salah satu komponen dalam bahan pangan yang bersifat 

nonpolar dan tersusun dari molekul karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). 

Jenis dan jumlah asam lemak pada tanaman atau biji-bijian berbeda-beda. Biji 

kecipir tua mengandung asam lemak tidak jenuh yang tinggi, yaitu 75,5%, 

sedangkan pada biji kecipir muda menggandung asam lemak jenuh lebih besar yaitu 

61,3%. Jenis asam lemak yang terdapat pada kecipir adalah palmitat (7,47- 

14,47%), oleat (35,04-41,01%) linoleat (15,28-31,77%) dan behenic acid (Mohanty 

et al., 2014). Pengukuran kadar lemak menggunakan metode ekstraksi dengan alat 

soxhlet extractor. Proses ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut nonpolar 

heksana. Heksana dan lemak memiliki sifat kepolaran yang sama sehingga pada 

proses ekstraksi kandungan lemak pada sampel akan menyatu. Kadar lemak pada 

sampel dapat diketahui setelah pelarut heksana diuapkan (Angelia, 2016).  
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Berdasarkan Gambar 10., kadar lemak dari tepung kecipir berkisar antara 8,777 

hingga 19,249% dan cenderung menurun pada setiap perlakuannya. Kadar lemak 

mengalami penurunan yang cukup signifikan dan terdapat perbedaan nyata pada 

tepung kecipir 100 mesh dengan tepung kecipir 20 mesh. Kadar lemak pada tepung 

kecipir 100 mesh menunjukkan angka yang paling tinggi yaitu sebesar 19,249%. 

Sedangkan kadar lemak terendah terdapat pada tepung kecipir 20 mesh yaitu 

sebesar 8,777%. Perbedaan yang cukup signifikan tersebut dipengaruhi oleh jumlah 

partikel. Pada tepung kecipir 100 mesh, ukuran partikel semakin halus dan jumlah 

partikel semakin banyak, sehingga lemak yang terekstraksi semakin tinggi. 

Kandungan lemak yang terdapat pada partikel-partikel tepung berukuran kecil akan 

semakin banyak berinteraksi dengan larutan heksana, sehingga lebih banyak lemak 

yang terekstrak (Angelia, 2016).  

 

Berdasarkan Gambar 11, kadar lemak pada bakso analog cenderung menurun.  

Kadar lemak pada bakso daging analog berkisar dari 0,547 hingga 3,523%. 

Terdapat perbedaan nyata antara sampel bakso kontrol dengan bakso tepung 100, 

80, 60, 40, dan 20 mesh. Kadar lemak pada bakso kontrol sangat rendah jika 

dibandingkan dengan bakso tepung kecipir. Hal tersebut disebabkan karena pada 

pembuatan bakso kontrol tidak ada penambahan tepung kecipir, gluten dan jamur 

tiram, melainkan daging analog komersial. Kadar lemak pada bakso dipengaruhi 

oleh bahan baku yang digunakan, salah satunya adalah penambahan tepung kecipir. 

Tinggi atau rendahnya kadar lemak pada tepung kecipir yang ditambahkan pada 

bakso akan berpengaruh terhadap kadar lemak bakso. Tepung kecipir memiliki 

kadar lemak yang cukup tinggi yaitu berkisar antara 8,777 hingga 19,249%.  

Penambahan bahan lain seperti gluten dan jamur tiram juga berpengaruh terhadap 

kadar lemak bakso.  

 

4.1.3. Kadar Protein 

Metode yang pada umumnya digunakan yaitu metode Kjeldahl yang terdiri dari 3 

tahapan, yaitu destruksi, destilasi, dan titrasi. Prinsip dari metode tersebut yaitu 

mengukur jumlah nitrogen yang terdapat pada bahan (Rosaini dkk, 2015).  
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Jenis dan jumlah asam amino yang terkandung pada bahan akan berpengaruh pada 

kadar protein. Kadar protein diperoleh dari hasil perkalian persen nitrogen bahan 

dengan faktor konversi 6,25. Semakin banyak unsur nitrogen pada bahan, maka 

kadar protein semakin meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan, kadar protein 

dari tepung kecipir berkisar antara 28,545 hingga 39,718% dan cenderung 

meningkat namun tidak signifikan. Terdapat perbedaan nyata pada kadar protein 

tepung kecipir 100 dan 60 mesh dengan tepung kecipir 20 mesh. Kadar protein 

tertinggi terdapat pada tepung kecipir 20 mesh dan kadar protein terendah terdapat 

pada tepung kecipir 100 mesh. Tepung kecipir berukuran partikel kecil (100 mesh) 

memiliki kadar protein yang lebih rendah dibandingkan dengan tepung berukuran 

partikel besar (20 mesh). Kadar protein pada tepung kecipir dapat dipengaruhi oleh 

sebaran protein yang berbeda selama proses penepungan ukuran partikel tepung 

yang besar mengandung asam amino lebih banyak sehingga kadar proteinnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan tepung berukuran kecil (Darmajana, 2016).  

 

Berdasarkan hasil penelitian, kadar protein pada bakso daging analog berkisar dari 

39,361 hingga 47,318%. Kadar protein pada bakso analog cenderung meningkat 

namun tidak signifikan. Terdapat perbedaan nyata pada bakso kecipir 100 mesh dan 

80 mesh dengan bakso kecipir 60, 40, 20 mesh dan bakso kontrol. Kadar protein 

terendah terdapat pada bakso tepung kecipir 80 mesh dan kadar protein tertinggi 

terdapat pada bakso kontrol. Perbedaan kadar protein dipengaruhi oleh bahan yang 

digunakan. Penambahan tepung kecipir dengan ukuran partikel berbeda 

berpengaruh pada kadar protein. Sebaran protein selama proses penepungan 

berpengaruh pada kadar protein bakso. Sebaran protein pada tepung yang berukuran 

besar mengandung asam amino lebih banyak sehingga kadar proteinnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan tepung berukuran kecil (Darmajana, 2016). Berdasarkan 

Tabel 4., gluten mengandung protein sebesar 71,820%. Penambahan daging analog 

komersial pada pembuatan bakso kontrol menyebabkan kadar protein pada bakso 

kontrol sangat tinggi jika dibandingkan dengan bakso tepung kecipir. Hal ini 

disebabkan karena bakso analog kontrol menggunakan daging analog komersial 

merk “Rodeo” yang berbahan dasar gluten dan isolat protein kedelai yang tinggi 
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protein. Isolat protein kedelai memiliki kadar protein minimal 90% dari bahan 

kering (Utama, 2016). 

 

4.1.4. Kadar Abu Tepung Kecipir 

Abu merupakan sisa dari proses pembakaran pada suhu 550-600oC selama waktu 

tertentu. Proses pembakaran pada suhu tinggi akan menghilangkan unsur organik 

pada bahan dan meninggalkan unsur anorganik. Kadar abu yang terukur sebanding 

dengan kandungan mineral pada bahan pangan. Berdasarkan Gambar 14., kadar abu 

cenderung mengalami peningkatan dan tidak terdapat perbedaan nyata. Kadar abu 

tepung kecipir berkisar antara 3,626 hingga 3,775%. Kadar abu tertinggi terdapat 

pada tepung kecipir 40 mesh dan kadar abu terendah terdapat pada tepung kecipir 

80 mesh. Peningkatan kadar abu pada tepung yang berukuran lebih besar dapat 

dipengaruhi oleh suhu pembakaran. Sebaran suhu yang kurang merata dapat 

menyebabkan pembakaran senyawa organik atau anorganik tidak sempurna. 

Tingginya kadar abu pada tepung yang berukuran lebih besar disebabkan karena 

terdapat unsur anorganik yang lebih tinggi dibandingkan tepung berukuran kecil. 

Namun, ukuran partikel pada tepung kecipir tidak berpengaruh secara nyata 

terhadap kadar abu yang diperoleh. Menurut Winarno (2004), kadar abu pada bahan 

pangan berbeda, tergantung pada kandungan mineral dalam tanah, lingkungan, atau 

cara penanaman. 

 

4.1.5. Kadar Karbohidrat Tepung Kecipir 

Karbohidrat merupakan komponen yang terbentuk dari proses fotosintesis yang 

tersusun dari karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Sumber karbohidrat dapat 

diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, buah, dan sebagainya (Satyanarayana & 

Chakrapani, 2007). Berdasarkan hasil pengamatan, kadar karbohidrat by difference 

dari tepung kecipir berkisar antara 42,427 hingga 48,984% dan cenderung 

meningkat. Tidak terdapat perbedaan nyata pada sampel tepung kecipir. Kadar 

karbohidrat tertinggi terdapat pada tepung kecipir 60 mesh dan kadar karbohidrat 

terendah terdapat pada tepung kecipir 20 mesh. Kadar karbohidrat pada metode ini 

dipengaruhi oleh kandungan bahan pangan yang lain. Kadar karbohidrat akan 

menurun apabila kadar air, kadar lemak, kadar protein, dan kadar abu meningkat, 
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begitu pula sebaliknya. Hal tersebut disebabkan karena kadar karbohidrat dihitung 

menggunakan perhitungan kasar (by difference) yaitu dengan cara mencari selisih 

total bahan dengan kadar air, kadar lemak, kadar protein, dan kadar abu. Selain itu, 

kadar karbohidrat juga dipengaruhi oleh proses pemanasan yang terjadi pada saat 

penepungan. (Andarwulan dkk., 2011).  

 

4.1.6. Kadar Serat Kasar Bakso 

Serat merupakan jenis polisakarida yang terusun dari selulosa, hemiselulosa, 

pektin, dan lignin yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia (Satyanarayana & 

Chakrapani, 2007). Selulosa paling banyak dijumpai pada tumbuh-tumbuhan. Serat 

kasar (crude fibre) merupakan serat yang tidak dapat terhidrolisis oleh asam kuat 

(H2SO4) dan basa kuat (NaOH). Sedangkan serat pangan (dietary fiber) merupakan 

serat yang tidak dapat terhidrolisis oleh enzim pencernaan (Utama, 2016). Serat 

berperan untuk mencegah penyakit seperti penyakit jantung atau diabetes, serta 

membantu pencernaan manusia. Pengukuran serat kasar mewakili 80% kandungan 

hemiselulosa, 50-90% untuk lignin, dan 20-50% untuk selulosa (Piliang, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian, kadar serat kasar pada bakso daging analog berkisar 

dari 0,491 hingga 2,380%. Terdapat perbedaan nyata antara sampel bakso tepung 

kecipir 100, 80, dan 60 mesh dengan bakso tepung kecipir 40, 20 mesh, dan bakso 

kontrol. Kadar serat kasar cenderung mengalami penurunan pada sampel bakso 

tepung kecipir 100 mesh hingga 20 mesh. Semakin besar ukuran partikel tepung 

kecipir yang ditambahkan menyebabkan penurunan kadar serat kasar. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kandungan selulosa, lignin, dan hemiselulosa pada tepung 

kecipir berukuran partikel 20 mesh lebih sedikit dibandingkan tepung kecipir 

berukuran 100 mesh. 

 

Kadar serat kasar pada bakso kontrol sangat rendah jika dibandingkan dengan 

sampel bakso tepung kecipir. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan 

penambahan bahan pada pembuatan bakso analog sehingga berpengaruh pada kadar 

serat kasar. Penambahan tepung koro kecipir dan jamur berpengaruh pada kadar 

serat kasar bakso analog. Kadar serat pada kecipir yaitu sebesar 3,7-9,4 g dalam 

100 g biji. Sedangkan kadar serat kasar pada jamur tiram adalah 3,44% 
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(Widyastuti et al., 2015). Hal tersebut menyebabkan bakso kontrol (tanpa 

penambahan tepung kecipir dan jamur tiram) memiliki kadar serat kadar yang lebih 

rendah. 

 

4.2. Karakteristik Fisik Bakso Daging Analog 

Bakso daging analog dibuat menggunakan bahan utama tepung kecipir 

(Psophocarpus tetranoglobus), gluten, dan jamur tiram (Pleurotus ostreatus). 

Parameter uji yang diamati adalah karaktersitik fisik, kimia, dan tingkat kesukaan. 

Karakteristik fisik yang diamati meliputi water holding capacity (WHC), warna, 

dan tekstur. Karakteristik kimia yang diamati yaitu kadar air, kadar lemak, kadar 

protein, dan kadar serat kasar. Sedangkan parameter pada tingkat kesukaan atau uji 

hedonik yang diamati yaitu kenampakan, kekenyalan, tekstur, rasa, dan overall 

bakso.  

 

4.2.1. Water Holding Capacity (WHC) 

Water holding capacity (WHC) merupakan kemampuan untuk mengikat air dan 

mempertahankan kandungan air dalam bahan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai 

WHC cenderung meningkat dan terdapat perbedaan yang nyata pada bakso kecipir 

dengan bakso kontrol. Nilai WHC berkisar antara 26,635 hingga 49,077%. Nilai 

WHC terendah terdapat pada bakso tepung kecipir 60 mesh dan nilai tertinggi pada 

bakso kontrol. Tingginya WHC pada kontrol disebabkan oleh penggunaan daging 

analog komersial yang mengandung gluten dan isolat protein kedelai. Penambahan 

gluten dan tepung tapioka pada pembuatan bakso berperan sebagai bahan pengisi 

dan pengikat sehingga gluten dan tepung tapioka dapat membentuk gel pada saat 

dipanaskan pada suhu dan waktu tertentu. Penambahan gluten dan tepung tapioka 

dapat meningkatkan daya ikat air pada bakso (Novita, 2014). Selain itu, proses 

perebusan bakso akan menyebabkan pengikatan air dan pelepasan molekul protein, 

lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral (Mentari, 2016). Menurut Syapri (2010), 

WHC dipengaruhi oleh kadar protein pada bakso. Semakin tinggi kadar protein, 

maka WHC akan semakin tinggi pula. Gugus asam amino pada protein akan 

mengikat molekul air pada bakso sehingga WHC semakin meningkat.  
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4.2.2. Warna 

Pengukuran warna diukur dengan alat chromameter. Warna merupakan pantulan 

spektrum cahaya yang berasal dari bahan dan ditangkap oleh alat chromameter. 

Alat chromameter mengukur warna menggunakan sistem CIE dan parameter yang 

dilihat yaitu L, a*, dan b*. Nilai L (lightness) yang berkisar dari angka 0 (gelap) 

hingga 100 (terang). Nilai a* menunjukkan pantulan warna merah-hijau dimana 

nilai a+ (merah) berkisar antara 0 hingga 100 dan a- (hijau) berkisar dari 0 hingga 

-80. Pengukuran warna b* menunjukkan warna biru-kuning, dimana b+ (kuning) 

berkisar dari 0 hingga 70 dan b- (biru) berkisar dari 0 hingga -70 (Ernawati, 2014).   

 

Berdasarkan hasil penelitian, angka L (lightness) pada bakso daging analog 

cenderung meningkat namun tidak signifikan. Angka L yang diperoleh berkisar dari 

57,945 hingga 69,483. Terdapat perbedaan nyata antara bakso tepung kecipir 100, 

80, 60, 40 dan 20 mesh dengan bakso kontrol. Bakso kontrol memiliki warna yang 

cenderung lebih gelap dibandingkan dengan bakso tepung kecipir. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh karakteristik bahan yang berbeda. Bakso kontrol menggunakan 

daging analog komersial dimana daging analog tersebut memiliki warna yang 

gelap, sehingga menghasilkan bakso yang lebih gelap. Sedangkan angka a* (merah-

hijau) pada bakso daging analog cenderung menurun. Angka a* yang diperoleh 

berkisar dari 1,920 hingga 3,718. Terdapat perbedaan nyata antara bakso tepung 

kecipir 100, 80, 60, 40 dan 20 mesh dengan bakso kontrol. Nilai a* paling rendah 

terdapat pada bakso tepung kecipir 60 mesh dan nilai tertinggi terdapat pada bakso 

kontrol.  Semakin tinggi nilai a* maka warna akan semakin merah. Bakso kecipir 

100 mesh memiliki warna paling kemerahan apabila dibandingkan dengan bakso 

kecipir lain. Bakso kontrol memiliki warna yang cenderung lebih kemerahan 

dibandingkan dengan bakso tepung kecipir.  

 

Pengukuran angka b* (kuning-biru) pada bakso daging analog cenderung menurun 

namun tidak signifikan. Angka b* yang diperoleh berkisar dari 17,617 hingga 

18,793. Terdapat perbedaan nyata antara bakso tepung kecipir 100 mesh dengan 

bakso tepung kecipir 80, 60, 40 dan 20 mesh dan bakso kontrol. Nilai b* paling 

rendah terdapat pada bakso tepung kecipir 60 mesh dan nilai tertinggi terdapat pada 



46 

 

 
 

bakso tepung kecipir 100 mesh. Semakin tinggi nilai b* maka warna akan semakin 

kuning. Bakso tepung kecipir memiliki warna yang cenderung kekuningan, namun 

warna dari bakso kecipir 100 mesh lebih kuning dibandingkan sampel bakso kecipir 

lainnya.  

 

Menurut Novita (2014), penambahan jamur tiram putih berpengaruh terhadap 

warna bakso. Warna putih yang terdapat pada jamur tiram dipengaruhi oleh 

keberadaan pigmen anthoxhantin yang alami terdapat pada jamur sehingga 

penambahan jamur dapat menyebabkan warna bakso tepung kecipir lebih cerah 

dibandingkan warna bakso kontrol. Warna putih pada jamur dapat berubah menjadi 

kekuningan apabila kondisi bakso berubah menjadi asam (Dien, 2010 dalam 

Novita, 2014). Perubahan warna jamur tiram juga dipengaruhi oleh keberadaan 

enzim polifenol oksidase yang memicu reaksi oksidasi (Asgar dkk, 2013). Warna 

dari bakso tepung kecipir 100 mesh cenderung kecokelatan (lebih gelap, kemerahan 

dan kekuningan) dibandingkan bakso kecipir yang lain. Tepung kecipir 100 mesh 

memiliki warna yang lebih cerah dibandingkan tepung kecipir berukuran 20 mesh, 

sehingga perubahan warna akibat reaksi oksidasi lebih terlihat. 

 

4.2.3. Tekstur 

Pengukuran tekstur bakso menggunakan alat Texture Profile Analysis (TPA) 

menggunakan ball probe. Parameter dari tekstur bakso yang diukur adalah hardness 

(kekerasan) dan springiness (kekenyalan). Hardness merupakan puncak maksimum 

pada tekanan pertama. Sedangkan springiness merupakan waktu dimana bentuk 

bakso kembali seperti semula setelah gigitan atau tekanan pertama. Hardness dan 

springiness berbanding terbalik, semakin tinggi hardness maka springiness akan 

semakin rendah (Rosenthal, 1999). Hardness dan springiness bakso dipengaruhi 

oleh daya ikat air. Semakin tinggi daya ikat air bakso, maka hardness semakin 

tinggi pula. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi hardness dan springiness 

adalah bahan yang digunakan, suhu dan lama pemanasan, daya ikat air, serta ukuran 

partikel tepung (Indiarto dkk, 2012).  
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Berdasarkan hasil penelitian, nilai hardness pada bakso daging analog cenderung 

meningkat. Nilai hardness yang diperoleh berkisar dari 437,808 hingga 1012,967 

gf. Terdapat perbedaan nyata antara bakso tepung kecipir 100, 80, 60, dan 40 mesh 

terhadap bakso tepung kecipir 20 mesh dan bakso kontrol. Hardness pada bakso 

kontrol paling tinggi dibandingkan dengan bakso tepung kecipir. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan bahan yang digunakan. Bakso kontrol menggunakan daging 

analog komersial dan tidak ada penambahan jamur tiram. Sehingga bakso kontrol 

menghasilkan daya ikat air yang baik dan hardness yang tinggi. Bakso tepung 

kecipir 20 mesh memiliki hardness yang lebih tinggi dibandingkan dengan bakso 

tepung kecipir lain. Menurut Indiarto dkk. (2012), nilai hardness dipengaruhi oleh  

daya ikat air bakso. Daya ikat air bakso yang tinggi menyebabkan hardness bakso 

meningkat. Didukung oleh Syapri (2010) bahwa peningkatan daya ikat air bakso 

dipengaruhi oleh kadar protein pada bakso. Semakin tinggi kadar protein maka daya 

ikat air dan hardness akan meningkat pula.  

 

Berdasarkan hasil penelitian, nilai springiness pada bakso daging analog cenderung 

menurun dan tidak ada perbedaan nyata antar sampel bakso. Nilai springiness yang 

diperoleh berkisar dari 5,684 hingga 7,780 mm. Menurut Nura et al (2011), ukuran 

partikel yang kecil menyebabkan proses gelatinisasi sempurna pada granula pati 

dan akan menghasilkan bakso yang lebih kenyal. Penambahan gluten dan tepung 

tapioka juga berpengaruh pada springiness bakso. Penambahan gluten dan tepung 

tapioka berperan sebagai bahan pengisi dan pengikat yang mudah mengalami 

gelatinisasi pada suhu dan waktu pemanasan tertentu. Penambahan gluten dan 

tepung tapioka dapat memperbaiki tekstur dari bakso karena gluten dan tepung 

tapioka dapat membentuk gel dan memiliki daya ikat air yang baik (Novita, 2014). 

Kadar lemak mempengaruhi rasa, tekstur, dan kenampakan bakso. Lemak akan 

membentuk adonan bakso yang stabil apabila dikombinasikan dengan jumlah 

protein dan kadar air yang tepat. Kadar lemak yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan bakso semakin lunak. Sedangkan kadar lemak yang terlalu sedikit 

akan benyebabkan bakso menjadi keras (Yusniardi, 2010).  
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4.3. Karakteristik Sensori Bakso Daging Analog 

Uji organoleptik merupakan salah satu uji yang bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan pada beberapa sampel. Tingkat kesukaan bakso daging analog diuji 

menggunakan uji ranking hedonik. Uji ranking hedonik bertujuan untuk 

mengetahui penilaian suatu produk dengan memberikan skor terhadap sifat tertentu 

dan untuk mengetahui produk yang paling disukai (Tarwendah, 2017). Parameter 

yang diuji adalah penampakan, kekenyalan, tekstur, rasa dan overall. Pengujian ini 

menggunakan umlah panelis berjumlah 30 orang. Ranking yang digunakan yaitu 1 

hingga 6. Angka 1 (satu) paling tidak disukai dan angka 6 (enam) paling disukai.  

 

Berdasarkan Tabel 8., angka dari parameter kenampakan berkisar dari 2,667 hingga 

4,200. Nilai terendah terdapat pada bakso tepung kecipir 20 mesh dan nilai tertinggi 

terdapat pada bakso tepung kecipir 80 mesh. Terdapat perbedaan yang nyata antar 

sampel bakso. Kenampakan bakso yang paling disukai oleh panelis yaitu bakso 

tepung kecipir 80 mesh. Kenampakan bakso dapat dipengaruhi oleh warna maupun 

bentuk visual bakso yang terlihat. Warna merupakan parameter visual yang paling 

cepat memberikan kesan, namun pengukurannya cukup sulit karena bersifat 

subjektif (Setyaningsih, 2010). 

 

Pada parameter kekenyalan, angka yang diperoleh berkisar antara 2,967 hingga 

3,933. Nilai terendah terdapat pada bakso tepung kecipir 20 mesh dan nilai tertinggi 

terdapat pada bakso tepung kecipir 40 mesh. Terdapat perbedaan nyata pada sampel 

bakso tepung kecipir 20 mesh dengan 40 dan 80 mesh. Kekenyalan bakso yang 

paling disukai adalah bakso tepung kecipir 40 mesh. Kekenyalan pada bakso 

dipengaruhi oleh daya ikat air pada bakso. Menurut Syapri (2010), WHC 

dipengaruhi oleh kadar protein pada bakso. Semakin tinggi kadar protein, maka 

WHC akan semakin tinggi karena protein dapat mengikat senyawa air. Bakso yang 

disukai memiliki daya ikat air dan protein yang tidak terlalu tinggi ataupun rendah.  

 

Pada parameter tekstur, angka yang diperoleh berkisar 2,533 hingga 4,167. Nilai 

terendah terdapat pada bakso tepung kecipir 20 mesh dan nilai tertinggi terdapat 

pada bakso tepung kecipir 80 mesh. Terdapat perbedaan nyata pada sampel bakso 
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tepung kecipir 80 mesh dengan 60 dan 20 mesh. Tekstur merupakan penilaian yang 

dihasilkan melalui sentuhan atau rabaan. Tekstur berkaitan dengan struktur bahan 

yang terdiri dari mekanik (kekerasan, kekenyalan), geometrik (berpasir, beremah), 

dan mouthfeel (berminyak, berair) (Setyaningsih, 2010). Bakso yang paling disukai 

yaitu bakso tepung kecipir 80 mesh.  

 

Pada parameter rasa, angka yang diperoleh berkisar 3,067 hingga 4,100. Nilai 

terendah terdapat pada bakso tepung kecipir 20 mesh dan nilai tertinggi terdapat 

pada bakso tepung kecipir 80 mesh. Terdapat perbedaan nyata pada sampel bakso 

tepung kecipir 60 dan 20 mesh dengan 80 mesh. Bakso yang disukai adalah bakso 

tepung kecipir 80 mesh. Jika dilihat dari parameter overall atau keseluruhan bakso, 

angka yang diperoleh berkisar antara 2,967 hingga 3,900. Hal ini menunjukkan 

bahwa bakso yang kurang disukai oleh panelis adalah bakso tepung kecipir 20 mesh 

(lebih kasar). Sedangkan bakso yang paling disukai adalah bakso tepung kecipir 80 

mesh. 


