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3. HASIL PENELITIAN 

3.1. Tingkat Kesukaan Bakso Ikan Dengan Puree Wortel Tahap Pertama 

Hasil analisis sensori pertama Hedonic Rating Test pada bakso ikan dengan puree wortel 

yang diuji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara nyata antara aroma, 

tekstur, rasa, hingga overall pada ke-4 perlakuan bakso ikan. Oleh karena itu, untuk 

menentukan salah satu perlakuan yang dipilih sebagai formulasi yang diperbaiki pada uji 

sensori kedua dilakukan dengan cara masing-masing perlakuan dengan 4 parameter 

dijumlahkan menggunakan ms.excel. Skor yang dihasilkan pada masing-masing parameter 

untuk setiap formulasinya dapat dilihat pada tabel 7.  

 

Tabel 7. Tingkat Kesukaan Bakso Ikan  

No Perlakuan Aroma Tekstur Rasa Overall 

1 A 47±0,57 40±0,55 41±0,56 42±0,56 

2 B 55±0,75 44±0,57 40±0,48 55±0,69 

3 C 49±0,72 45±0,68 41±0,49 50±0,71 

4 D 43±0,73 41±0,67 36±0,48 45±0,68 
 

Keterangan: 

 A: Bakso ikan 20%  puree wortel dalam 100 g daging ikan  

 B: Bakso ikan 30%  puree wortel dalam 100 g daging ikan 

 C: Bakso ikan 40%  puree wortel dalam 100 g daging ikan 

 D: Bakso ikan 50%  puree wortel dalam 100 g daging ikan 

 Semua nilai sum ± standard deviasi 

 

Setelah diketahui skor masing-masing parameternya untuk setiap formulasi, dipilih nilai 

terendah dari ke-4 parameter, karena pada uji sensori kali ini poin terendah 

menggambarkan sampel yang dipilih oleh panelis. Setelah dilakukan perhitungan, 

perlakuan yang terpilih untuk diperbaiki adalah bakso ikan 50% puree wortel dari segi rasa, 

karena pada perlakuan tersebut menghasilkan jumlah terendah yaitu 36.  

 

3.2. Tingkat Kesukaan Bakso Ikan Dengan Puree Wortel Tahap Kedua 

Hasil analisis sensori kedua Hedonic Rangking Test pada bakso ikan dengan puree wortel 

yang diuji statistik menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara aroma, 

tekstur, rasa, dan overall. Hal tersebut disebabkan konsentrasi puree wortel yang digunakan 
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sama tetapi konsentrasi daging ikan berbeda, sehingga hal yang mempengaruhi formulasi 

pada tahap ini adalah alat pencampuran bahan baku yang digunakan yaitu food processor. 

Oleh karena itu, untuk menentukan salah satu perlakuan yang dipilih untuk di analisis 

secara fisik dan kimia maka dilakukan dengan cara menghitung jumlahnya menggunakan 

ms.excel pada masing-masing perlakuan dengan 4 parameter. Lalu dari jumlah tersebut 

dipilih nilai terendah. Skor yang dihasilkan pada masing-masing parameter untuk setiap 

formulasinya dapat dilihat pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Tingkat Kesukaan Bakso Ikan  

No Perlakuan Aroma Tekstur Rasa Overall 

1 D 48±0,49 48±0,49 46±0,49 48±0,49 

2 E 42±0,49 42±0,49 44±0,49 42±0,49 
 

Keterangan: 

 D: Bakso ikan 50%  puree wortel dalam 100 g daging ikan 

 E: Bakso ikan 50%  puree wortel dalam 250 g daging ikan 

 Semua nilai sum ± standard deviasi 

 

Perlakuan yang terpilih untuk diuji secara fisik dan kimia adalah formulasi 50% puree 

wortel dalam 250 g daging ikan, karena pada formulasi tersebut menghasilkan skor 

terendah baik dari segi aroma, tekstur, rasa, hingga overall. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa panelis lebih memilih bakso ikan dengan penambahan daging lebih banyak.  

 

3.3. Analisis Kimia Puree Wortel 

Tabel 9. Hasil Uji Kimia Puree Wortel 

No Parameter Mutu Kimia Nilai Rata-Rata 

1 Kadar air (%) 90,43±0,18 

2 Kadar Beta-karoten (µg/125 g) 3828,15±4,36 
 Semua Nilai mean ± standard deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali ulangan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel. 8) diketahui bahwa kadar air puree wortel sebesar 

90,43%, dengan nilai tertinggi 90,59% dan terendah 90,10%. Nilai β-karoten pada puree 

wortel dengan metode freeze drying sebesar 3828,15 µg/125 g atau setara dengan 3062,52 

µg/100 g, dengan nilai tertinggi 3610,42 µg/100 g dan terendah 2540,92µg/100 g.  
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3.4. Analisis Kimia Bakso Ikan dengan Puree Wortel 

Tabel 10. Hasil Uji Kimia Bakso Ikan dengan Puree Wortel 

No Parameter Mutu Kimia Nilai Rata-Rata 

1 Kadar air (%) 71,54±0,26 

2 Kadar Protein (%) 6,99±0,16 

3 Kadar Beta-karoten (µg/porsi) 364,18±0,27 
 Semua Nilai mean ± standard deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali ulangan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel. 9) diketahui bahwa kadar air bakso ikan dengan 

puree wortel sebesar 71.54%, dengan nilai tertinggi 72,07% dan terendah 71,49%. Kadar 

protein yang dihasilkan sebesar 6,99%, dengan nilai tertinggi 7,26% dan terendah 6,82%. 

Nilai β-karoten pada bakso ikan adalah 364,18 µg/porsi, satu porsi bakso sebesar 523,10 g. 

Apabila dibandingkan dengan nilai β-karoten puree wortel sangat berbeda, kandungan β-

karoten puree wortel yaitu 3828,15 µg/125 g. Dari hasil perhitungan, data tersebut 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan kandungan β-karoten sebesar 90,49% dari wortel 

sebelum diolah hingga setelah diolah menjadi produk. Berdasarkan kadar β-karoten satu 

porsi bakso ikan dengan puree wortel setara dengan 30,35 µg vitamin A atau 6,07% AKG 

vitamin A anak-anak kelas 4 SD. Untuk memenuhi kecukupan vitamin A dari bakso ini saja 

anak-anak perlu mengkonsumsi bakso ikan sebesar 17 porsi.  

 

3.5. Analisis Fisik Bakso Ikan dengan Puree Wortel 

3.5.1.Uji Warna 

Tabel 11. Hasil Uji Warna Bakso Ikan dengan Puree Wortel 

No Keterangan Nilai Rata-Rata 

1 L* +65,28±2,02 

2 a* +8,76±1,24 

3 b* +33,03±2,49 
 Semua Nilai mean ± standard deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali ulangan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel. 10) diketahui bahwa warna pada bakso ikan dengan 

puree wortel menghasilkan nilai L, a, b positif. Rata-rata nilai L yang dihasilkan sebesar 

+65.28, nilai tersebut menunjukkan parameter kecerahan yang mendekati warna putih. 

Rata-rata nilai a yang dihasilkan yaitu sebesar +8.76, nilai tersebut menunjukkan sampel 
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mendekati warna merah. Rata-rata nilai b yang dihasilkan sebesar +33.03, nilai tersebut 

menunjukkan sampel mendekati warna kuning. 

 

3.5.2.Uji Profil Tekstur (Texture Profile Analysis) 

Tabel 12. Hasil Uji Tekstur Bakso Ikan Komersial dan Bakso Ikan dengan Puree Wortel 

No Sampel Hardness (gf) 
Springiness 

(mm) 

Gumminess 

(kgf) 

Chewiness 

(Nmm) 

1 

Bakso Ikan 

Kakap Pak 

Man 

(Gabahan) 

666,56±195 8,72±5,39 0,10±0,11 10,92±12,75 

2 

Bakso Ikan 

Kakap Pak 

Wahid 

(Cabang 

Sukun) 

483,28±90,12 7,10±1,64 0,14±0,07 9,87±5,32 

3 

Bakso Ikan 

Kakap Pak 

Wahid 

(Cabang 

Citarum) 

739,98±142,43 9,09±0,60 0,27±0,09 24,67±9,80 

4 

Bakso Ikan 

50% Puree 

Wortel dalam 

250 g daging 

ikan 

411,45±96,57 7,95±0,24 0,09±0,03 7,14±2,86 

 Semua Nilai mean ± standard deviasi yang dianalisa sebanyak 2 batch dan 3 kali ulangan. 

 

Berdasarkan hasil pengamatan (Tabel. 11) diketahui bahwa tekstur bakso ikan dengan 

puree wortel menghasilkan nilai kekerasan (hardness) sebesar 411,45 gf. Hasil tersebut 

kurang sesuai dengan 3 sampel bakso ikan komersial dengan nilai hardness yang dihasilkan 

minimal 483,28 gf. Nilai springiness sebesar 7,95 mm, nilai tersebut sudah sesuai dengan 3 

sampel bakso ikan komersial yaitu minimal 7,10 mm. Nilai gumminess sebesar 0,09 kgf, 

nilai tersebut kurang sesuai dengan 3 sampel bakso ikan komersial yaitu minimal 0,10 kgf. 

Nilai chewiness sebesar 7,14 Nmm, nilai tersebut kurang sesuai dengan 3 sampel bakso 

ikan komersial yaitu minimal 9,87 Nmm.  


