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4. PEMBAHASAN 

Bakso ikan merupakan produk olahan hasil perikanan yang menggunakan lumatan daging 

ikan atau surimi minimal 40%, lalu dicampur tepung dan bahan-bahan lain yang 

diperlukan, serta mengalami proses pembentukan dan pemasakan (SNI, 2014). Menurut 

Manurung dkk (2017) atribut sensori pada aroma, rasa, dan tekstur dapat mempengaruhi 

konsumen dalam memilih produk bakso ikan. Penelitian kali ini membuat bakso ikan 

dengan formulasi yang berbeda-beda sebagai sampel untuk uji sensori. Uji sensori 

dilakukan sebanyak 2 kali yaitu uji deskriptif Hedonic Rating Test untuk uji sensori 

pertama dan Hedonic Rangking Test untuk uji sensori kedua, kedua uji sensori dilakukan 

bersama 30 panelis tidak terlatih. Panelis tidak terlatih adalah sekelompok orang yang 

memiliki kemampuan untuk membedakan serta mengkomunikasikan reaksi dari penilaian 

organoleptik yang diujikan (Ayustaningwarno, 2014).  

 

Panelis merupakan komponen penting terutama dalam riset pengembangan produk pangan, 

karena dengan adanya panelis dapat diketahui sifat dan intensitas karakteristik sensori yang 

dirasakan ketika suatu produk pangan dievaluasi. Menurut Valverde et al (2018) 

kemampuan uji sensori panelis terlatih dan tidak terlatih hampir sama. Pada panelis terlatih 

lebih konsisten dalam memilih atribut sensori karena sudah menerima pelatihan dan 

mendapatkan pengalaman, sedangkan panelis tidak terlatih terlalu banyak perubahan 

memilih atribut sensori tetapi masih bisa membedakan produk. Penelitian ini menggunakan 

panelis tidak terlatih karena riset pengembangan produk membutuhkan informasi secara 

cepat serta panelis yang dipilih juga merupakan panelis yang sering mengkonsumsi produk 

tersebut. Keuntungan menggunakan panelis tidak terlatih yaitu kosakata yang digunakan 

lebih mudah dipahami walaupun kosakata terbatas. Kekurangan menggunakan panelis tidak 

terlatih yaitu data yang dihasilkan terlalu banyak perbedaan karena kurangnya pengalaman 

dan pelatihan. Sehingga untuk menghindari kebiasan pada data yang dihasilkan maka 

panelis yang digunakan sebanyak 30 orang. 
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Penelitian diawali dengan uji sensori terlebih dahulu, sebelum uji sensori terlaksana 

dilakukan Focus Group Discussion untuk mengevaluasi kuesioner supaya sesuai dengan 

atribut bakso ikan serta bahasa yang digunakan dapat dipahami oleh panelis. Setelah itu, 

dilanjutkan proses pembuatan bakso ikan dengan 4 formulasi pada uji sensori pertama serta 

2 formulasi untuk uji sensori kedua. Pengujian pada sampel bakso ikan patin meliputi 

analisis organoleptik dengan metode hedonic rating test dan hedonic rangking test analisis 

fisik seperti uji tekstur dan warna, analisis kimia seperti kadar air dan kadar β-karoten pada 

puree wortel untuk mengetahui apakah terdapat perubahan kandungan β-karoten setelah 

diolah menjadi produk pangan.  

 

Proses pembuatan bakso ikan untuk uji sensori pertama dan kedua menggunakan bahan 

yang sama seperti bakso ikan pada umumnya, yang membedakan hanya bakso ikan pada 

penelitian ini ditambahkan puree wortel untuk menambah zat gizi berupa β-karoten. 

Penambahan puree wortel bertujuan untuk mengetahui apakah konsumen mengetahui 

adanya perbedaan atribut seperti dari segi tekstur, rasa, dan aroma antara bakso ikan pada 

umumnya dengan bakso ikan yang ditambah puree wortel serta apakah konsumen 

menerima dan menyukai produk bakso ikan tersebut. Pada proses pembuatan bakso ikan 

dilakukan perebusan bola-bola bakso pada suhu 100°C. Menurut Feng et al (2017) proses 

perebusan protein menjadi terdenaturasi dan membentuk gelasi serta jaringan yang disertai 

dengan penyerapan air. Selain itu, protein dan peptida yang larut air juga akan ikut terlarut 

didalam proses perebusan sehingga menyebabkan hilangnya nutrisi. 

 

4.1.Analisis Kimia Puree Wortel 

Wortel merupakan salah satu sayuran yang paling terkenal diberbagai banyak negara 

karena kandungan gizinya. Salah satunya adalah β-karoten yang merupakan karotenoid 

utama pada wortel. Wortel yang digunakan pada penelitian adalah wortel yang berwarna 

orange merk ‘Lezzetli Baby Carrot’ atau ‘wortel mini berastagi’ yang berasal dari 

Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pada kemasan tercantum wortel tersebut baik disajikan 

dalam bentuk jus dan baik dikonsumsi untuk anak-anak. Wortel tersebut diperoleh melalui 

salah satu supermarket di Semarang yaitu Superindo. Superindo selalu memperhatikan 
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kualitas bahan pangannya untuk dipasarkan ke konsumen. Sebelum menerima dari supplier, 

Superindo selalu melakukan pengecekan pada wortel apakah sudah sesuai dengan standard 

yang ditentukan seperti terdapat cacat fisik atau tidak. Menurut SNI (2014) wortel segar 

harus memenuhi syarat mutu seperti utuh, segar, layak dikonsumsi, bersih, bebas dari hama 

maupun penyakit, bebas dari kerusakan fisik dan kerusakan akibat suhu yang ekstrim, 

bebas dari kelembaban eksternal yang abnormal, bebas dari aroma dan rasa asing, serta 

umbi dipanen setelah memenuhi kriteria panen. Wortel di sortir, selanjutnya ditimbang 

sebanyak 500 g dan dimasukkan kedalam kemasan.  

 

Sebelum di display, wortel terlebih dahulu disimpan di chiller dengan suhu 0-2°C untuk 

menjaga supaya tetap segar dan awet. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Susela 

(2016) untuk menjaga kesegaran wortel maka perlu dilakukan penyimpanan suhu dingin 

yaitu sekitar 0-1,5°C atau dapat pula disimpan pada suhu 5°C, akan tetapi penyimpanan 

pada suhu tersebut dapat memperpendek umur simpan dari wortel yaitu 50 hari. 

Penyimpanan wortel juga tidak boleh dilakukan dibawah suhu 0°C karena hal tersebut 

dapat menyebabkan kerusakan pada akar atau umbi wortel yang disebut dengan black rot 

yaitu terdapt bekas keratan pada umbi wortel.  

 

Sampel wortel segar pada penelitian ini yang sudah diperkecil ukurannya diberi perlakuan 

pengeringan menggunakan metode freeze drying selama 1-2 hari. Pengeringan beku atau 

freeze drying merupakan proses pengeringan yang melibatkan kristalisasi air dalam kristal 

es yang mengalami proses penyubliman sehingga akan menghasilkan produk kering yang 

berpori. Maka dengan metode pengeringan dapat mempengaruhi tekstur produk dan produk 

menjadi mudah rapuh (Voda et al, 2012). Pendapat tersebut juga didukung oleh Vergeldt et 

al (2014) bahwa setelah proses pengeringan beku tekstur produk asli belum sepenuhnya 

kembali. Akan tetapi, pengeringan beku dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi 

walaupun dengan biaya dan energi operasional yang lebih besar.  
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Menurut Dalmau et al (2017) proses freezing dan freeze drying dapat mempengaruhi sifat 

dan komposisi awal serta struktur seluler produk makanan. Sehingga ketika proses 

berlangsung dapat menghasilkan pelepasan dan ketersediaan nutrisi dari makanan. Proses 

pengeringan dengan freeze drying dilakukan pada puree wortel karena pada sampel bakso 

ikan juga dilakukan proses pengeringan tersebut, sehingga supaya sampel yang digunakan 

memiliki hasil yang tidak terlalu jauh maka diberi perlakuan yang sama pula.  

 

Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kandungan β-karoten puree wortel sebesar 

3828,15 µg/125 gatau setara dengan 3062,52 µg/100 g. Pada wortel segar memiliki 

kandungan β-karoten antara 3,1 hingga 6,1 mg/100 g apabila dikonversi menjadi 3100 

hingga 6100 µg/100 g (Kopsell & David, 2010). Nilai β-karoten sebelum diolah dan setelah 

diolah menjadi produk mengalami penurunan sebesar 90,49%. Menurut Abonyi et al 

(2001) bahwa β-karoten akan hilang sebanyak 8% pada proses pengeringan beku. Akan 

tetapi, wortel yang dikeringkan dengan freeze drying dapat mempertahankan nilai β-karoten 

sebesar 95,4% dari kandungan awal.  

 

Menurut Dalmau et al (2017) kandungan β-karoten pada wortel menurun apabila diberi 

perlakuan pengurangan ukuran partikel dan pemrosesan yang dapat menyebabkan pecahnya 

dinding sel. Selain itu, apabila proses pencucian, penyortiran, pengupasan, pemotongan, 

penghancuran, pengemasan, dan penyimpanan pada wortel dilakukan kurang tepat dapat 

merusak sel-sel jaringan tanaman yang dapat menyebabkan perubahan biokimia dan 

fisiologis yang tidak diinginkan serta dapat terjadi pembusukan hingga terdapat mikroba 

yang tidak diinginkan, bahkan juga dapat menurunkan kualitas gizi sehingga umur simpan 

semakin pendek (Wang et al,2015). 

 

Selain analisis β-karoten juga dilakukan analisa kadar air, nilai rata-rata kadar air yang 

dihasilkan sebesar 90,43%. Menurut Olalude et al (2015) wortel yang telah dijus memiliki 

kadar air sebesar 91,10%, sehingga nilai yang dihasilkan pada sampel puree wortel kali ini 

sudah sesuai. Apabila semakin tinggi kadar air pada jus wortel maka umur simpan semakin 

pendek karena memungkinkan untuk tumbuhnya mikroorganisme. Kandungan air pada 
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wortel dapat mengalami penurunan yang disebabkan oleh luas permukaan bahan pangan, 

kekurangan tekanan uap air, serta kecepatan aliran udara (Ilic et al, 2013).  

 

4.2.Analisis Sensori Sebagai Pengembangan Produk Bakso Ikan  

Produk bakso ikan dengan puree wortel sebelum dilakukan perbaikan telah melewati 

beberapa percobaan dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan bersama tim 

peneliti untuk menentukan formulasi yang sesuai pada produk bakso ikan sebelum 

dilakukan uji sensori serta metode yang dilakukan. Uji sensori merupakan cara menilai 

suatu produk pangan menggunakan panca indera manusia untuk mengamati aroma, rasa, 

warna, dan rasa. Uji sensori sangat penting dalam pengembangan produk karena berfungsi 

untuk menilai adanya perubahan yang dikehendaki atau tidak pada produk, 

mengidentifikasi area untuk pengembangan, mengevaluasi produk pesaing, mengamati 

perubahan selama proses atau penyimpanan, serta memberikan data yang dibutuhkan untuk 

mempromosikan produk pangan (Ayustaningwarno, 2014).  

 

Sebelum uji sensori, terlebih dahulu menentukan formulasi dan proses yang akan diperbaiki 

dengan cara melihat komentar dari panelis pada saat uji sensori pertama. Selain itu juga, 

membandingkan bakso ikan komersial dengan bakso ikan pada penelitian ini. Formulasi 

yang diperbaiki yaitu formulasi D (50% puree wortel dalam 100 g daging ikan), karena 

setelah dilakukan diskusi bersama tim peneliti formulasi tersebut terdapat kekurangan 

seperti tekstur kurang kenyal dan rasa bumbu kurang pas. Hal tersebut dikarenakan 

penggunaan tepung tapioka berkurang, pengenyal yang digunakan alami yaitu putih telur, 

serta ditambah dengan puree wortel. Apabila dibandingkan dengan bakso ikan komersial 

kekenyalannya berbeda, karena diduga bakso ikan komersial menggunakan pengenyal 

sintetik seperti boraks serta penggunaan tepung tapioka yang cukup banyak. 

 

Perbaikan formulasi untuk uji sensori kedua, dilakukan dengan cara mengubah beberapa 

konsentrasi bahan baku seperti penggunaan daging ikan patin yang awalnya 100 g  menjadi 

250 g serta air es diganti dengan es batu. Penambahan daging ikan patin dan es batu dapat 

memperbaiki tekstur karena daging yang digunakan tidak banyak mengandung lemak serta 
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disimpan pada suhu yang sesuai, serta penggunaan es batu dapat mengurangi panas yang 

disebabkan oleh alat food processor atau pembentuk emulsi, sehingga protein tidak 

terdenaturasi dan kemampuannya sebagai pengemulsi akan meningkat (Ayustaningwarno, 

2014). Berubahnya konsentrasi daging ikan maka juga mempengaruhi bobot bahan baku 

yang lain pula.  

 

Konsentrasi bahan pada formulasi pertama proporsional dengan konsentrasi bahan pada 

formulasi kedua, hanya saja volume yang dihasilkan pada kedua formulasi berbeda karena 

penggunaan berat daging ikan yang berbeda, sehingga yang mempengaruhi perbaikan 

formulasi tahap kedua yaitu penggunaan alat food processor. Alat tersebut memiliki 

kelebihan seperti selama proses pencampuran, bahan tidak perlu ditambah dengan air 

karena sudah terdapat pisau pengaduk yang dapat dibongkar pasang dan dapat diatur 

kecepatannya sesuai kebutuhan, sehingga proses penghalusan bumbu-bumbu lebih cepat 

dan adonan yang dihasilkan lebih kalis. Selain itu, alat tersebut juga dilengkapi dengan 

penutup pada bagian atasnya sehingga mempermudah selama proses pencampuran bahan. 

Adonan yang terbentuk tidak perlu diuleni lagi menggunakan tangan dan direndam air 

dingin tetapi harus segera dicetak menjadi bentuk bola-bola dan direbus, supaya adonan 

tidak lengket dan lebih mudah dibentuk menggunakan tangan.   

 

Setelah melakukan perbaikan, dilanjutkan dengan uji sensori tahap kedua pada produk 

bakso ikan dengan puree wortel meliputi aroma, tekstur, rasa, dan overall. Akan tetapi, 

pada penelitian ini tidak dilakukan uji warna karena sebelum dilakukan uji sensori, terlebih 

dahulu dilakukan pre-screening test terhadap panelis mengenai kesukaan mereka terhadap 

bakso ikan dan hasil yang diperoleh dari 30 responden menyatakan bahwa mereka 

menyukai bakso ikan. Selain itu, selama dilakukan uji sensori kepada panelis tidak terdapat 

pernyataan bahwa mereka tidak menyukai warna pada bakso ikan dipenelitian ini tetapi 

mereka lebih fokus terhadap rasa enak dan tidak enak, aroma ikan atau bumbu, serta tekstur 

kenyal atau lembut. Maka dengan begitu dapat dipastikan bahwa panelis menerima bakso 

ikan pada penelitian ini termasuk warnanya.  
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4.3.Analisis Kimia Bakso Ikan dengan Puree Wortel 

Bakso ikan merupakan salah satu kuliner Indonesia yang sangat digemari oleh masyarakat, 

karena memiliki rasa yang enak, mudah dijumpai hampir diberbagai daerah, proses 

pembuatannya pun mudah, bahan-bahan yang digunakan juga mudah diperoleh, serta 

kandungan gizi yang terdapat pada bakso ikan. Ikan yang digunakan adalah Ikan patin yang  

diperoleh disalah satu toko di Semarang yaitu Superindo, biasanya ketika ikan patin datang 

dari supplier langsung dilakukan pengecekan secara fisik seperti insang berwarna merah, 

mata berwarna bening, tekstur daging apakah dapat kembali kebentuk semula. Sebelum di 

display, disimpan dahulu di chiller pada suhu (-5°)-0°C untuk menjaga kesegaran ikan. 

Ketika di display ikan patin masih diberi es batu untuk menjaga kualitas serta buah lemon 

untuk menetralisir bau amis. Biasanya ikan patin hanya di display selama 3 hari, karena 

pada hari ke 3 biasanya sudah terdapat cacat fisik seperti mata cenderung berwarna 

kecoklatan dan menimbulkan bau yang kurang sedap.  

 

Berdasarkan tabel 10 nilai rata-rata kadar air yang dihasilkan sebesar 71,54%. Menurut SNI 

(2014) bakso ikan harus memiliki nilai kadar air maksimal 65%. Menurut Swastawati et al 

(2018) tingginya nilai kadar air dikarenakan adanya penambahan puree wortel yang 

berdampak pada komposisi padatan dalam bola-bola bakso ikan. Selain itu, pemilihan 

daging ikan, jumlah cairan seperti es batu, serta tepung tapioka yang ditambahkan juga 

mempengaruhi kadar air produk akhir (Chakim dkk, 2013). Apabila penambahan tepung 

tapioka semakin banyak maka kadar air semakin rendah, sedangkan pada penelitian ini 

penambahan tepung tapioka sama dengan penambahan puree wortel yang menyebabkan 

kemampuan pati pada tepung tapioka dalam menyerap air menurun sehingga berat total dan 

kekenyalan pada bakso ikan juga menurun (Poernomo dkk, 2013). Faktor pencucian pada 

bahan baku juga dapat mempengaruhi tingginya nilai kadar air pada bakso ikan yang 

dihasilkan, karena semakin banyak air yang masuk ke dalam daging maka aktivitas protein 

miofibril semakin meningkat sehingga sulit untuk menghilangkan air tersebut dan daging 

akan mengalami pengembangan (Cahyaningrum, 2015).  
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Analisis protein dilakukan pada bakso ikan dengan puree wortel, dengan nilai rata-rata 

kadar protein sebesar 6,99%. Nilai tersebut hampir sesuai dengan SNI (2014) bahwa kadar 

protein pada bakso ikan minimal 7%. Menurut Renate & Eva (2015) bahwa komposisi gizi 

bakso ikan tergantung pada bahan penyusun yang digunakan, contohnya pada penelitian ini 

menggunakan daging ikan patin dan putih telur yang mengandung protein. Sehingga nilai 

protein yang dihasilkan pada bakso ikan dengan puree wortel dapat sesuai dengan standar 

yang ditentukan. Akan tetapi, nilai kadar protein juga dapat mengalami penurunan apabila 

daging ikan yang di fillet sering dilakukan proses pencucian karena sebagian besar protein 

larut air atau sarkoplasma hilang (Cahyaningrum, 2015).  

 

Analisis β-karoten juga dilakukan karena adanya penambahan puree wortel sebanyak 125 

g. Nilai β-karoten yang dihasilkan sebesar 364,18 µg β-karoten/porsi, 1 porsi bakso ikan 

mengandung 30,35 µg vitamin A atau 6,07% AKG, dengan 1 porsi bakso ikan sebesar 

523,10 g. Menurut Susan et al (2002) Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan tingkat 

asupan nutrisi yang penting berdasarkan pengetahuan ilmiah guna untuk mencukupi 

kebutuhan gizi semua orang sehat (97-98%) setiap harinya menurut jenis kelamin, usia, 

ukuran tubuh, aktivitas tubuh sehingga seseorang dapat mencapai kesehatan yang optimal 

(Aulia dkk, 2016). Penggunaan metode spektrofotometri UV-Vis pada uji β-karoten sudah 

sangat tepat karena metode tersebut ramah lingkungan, tidak mahal, serta analisanya mudah 

dilakukan (Biswas et al, 2011). 

 

Nilai β-karoten wortel mengalami penurunan sebesar 90,49% setelah diolah menjadi bakso 

ikan. Hal tersebut disebabkan adanya perlakuan perebusan yang dapat menyebabkan 

pelepasan β-karoten (Dalmau et al, 2017). Selain itu, perlakuan blanching, memasak, dan 

streaming dapat melepaskan karotenoid yang terikat oleh protein (Fikselova et al, 2008). 

Semakin lama proses pemasakan dan semakin tinggi suhu yang digunakan maka nilai β-

karoten semakin rendah (Sartori & Marina, 2014). Proses freezing dan freeze drying juga 

dapat menyebabkan modifikasi sifat makanan, baik dari segi kandungan nutrisi awal dan 

komposisi kimia, struktur fisik, serta pelepasan dan penyerapan senyawa yang bermanfaat 

sehingga nilai β-karoten dapat menurun (Cui et al, 2008). Menurunnya nilai β-karoten juga 
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dapat disebabkan penambahan puree wortel yang digunakan sebanding dengan 

penambahan tepung tapioka sehingga nilai β-karoten yang dihasilkan tidak terlalu tinggi, 

tetapi dapat berkontribusi terhadap nutrisi anak-anak setiap kali mengonsumsinya sebanyak 

17 porsi. 

 

4.4.Analisis Fisik Bakso Ikan dengan Puree Wortel 

4.4.1.Analisis Warna  

Warna merupakan salah satu parameter yang menentukan kesukaan seseorang terhadap 

bakso ikan. Pada umumnya sebelum membeli atau mengonsumsi bakso ikan, seseorang 

melihat warnanya terlebih dahulu. Walaupun suatu produk makanan memiliki nilai gizi 

yang tinggi, tekstur baik, dan rasanya enak tetapi jika warna kurang menarik perhatian 

konsumen maka produk pangan kurang diminati. Karena bakso akan terlihat menarik 

apabila tampak bersih dan berkilau (Patang, 2017). Analisis warna untuk bakso ikan diukur 

menggunakan alat chromameter. Menurut Candra dkk (2014)  chromameteradalah suatu 

alat yang biasanya digunakan untuk mengukur warna dari permukaan suatu objek.  

 

Prinsip alat tersebut yaitu terdapat interaksi antara molekul dengan energi cahaya difus dari 

sampel yang dianalisis. Pada alat chromameter terdiri dari ruang pengukuran dan 

pengolahan data. Ruang pengukuran pada setiap alat chromameter memiliki diameter yang 

berbeda pada ruang pengukurannya, ruang pengukuran digunakan untuk meletakkan 

sampel yang akan diukur warnanya. Selain itu, sumber cahaya yang terdapat pada alat 

berasal dari lampu xenon yang menembak ke permukaan sampel dan akan dipantulkan ke 

sensor spektral. Proses tersebut akan dilanjutkan oleh cahaya 6 fotosel silikon 

bersensitifitas tinggi dengan sistem sinar balik ganda sehingga cahaya yang direfleksikan 

oleh sampel akan terukur (Candra dkk, 2014).     

 

Hasil pengukuran warna bakso ikan dengan puree wortel dapat dilihat pada tabel 11, dari 

tabel tersebut dihasilkan nilai rata-rata L sebesar +65,28. Nilai yang dihasilkan positif dan 

hampir mendekati 100, maka dapat dikatakan bahwa bakso ikan hampir mendekati warna 

putih (Candra dkk, 2014). Nilai rata-rata a yang dihasilkan untuk bakso ikan dengan puree 
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wortel sebesar +8,76. Apabila nilai a yang dihasilkan memiliki range dari 0 sampai 100 dan 

nilainya positif maka sampel tersebut memiliki warna merah. Selain itu, dihasilkan pula 

nilai rata-rata b pada sampel bakso ikan sebesar +33,03. Apabila nilai b yang dihasilkan 

positif dan berkisar antara 0-70 berarti sampel bakso ikan memiliki warna kuning (Kaemba 

dkk, 2017).  

 

Pada umumnya bakso ikan berwarna putih yang sebagian besar berasal dari tepung tapioka, 

akan tetapi warna putih pada bakso ikan juga dapat disebabkan karena pemilihan ikan yang 

memiliki daging berwarna putih (Heriyadi & Windi, 2010). Akan tetapi pada bakso ikan 

kali ini warna yang dihasilkan cenderung berwarna orange kekuning-kuningan. Hal 

tersebut wortel yang digunakan merupakan wortel yang berwarna orange. Jenis wortel 

tersebut memiliki kandungan β-karoten yang berfungsi sebagai pewarna makanan 

(Baeghbali & Mehrdad, 2018). Warna kuning yang dihasilkan pada sampel bakso ikan 

disebabkan adanya kandungan lutein pada wortel (Dias, 2014).  

 

4.4.2.Analisis Profil Tekstur (Texture Profile Analysis) 

Tekstur merupakan sensasi tekanan ketika menggigit, mengunyah menggunakan gigi serta  

menekan menggunakan jari. Pada umumya, konsumen lebih menyukai tekstur bakso yang 

lembut dan juga kenyal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Patang (2017) bahwa 

bakso dapat dikatakan seluruhnya lembut apabila memiliki 3 aspek seperti kemudahan 

digigit ketika diawal mengunyah, kemudahan untuk dikunyah menjadi potongan-potongan 

lebih kecil serta jumlah residu yang tertinggal setelah proses setengah pengunyahan. 

Tekstur bakso ikan pada penelitian ini dapat dikategorikan sesuai dengan bakso ikan 

komersial pada umumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukan pengujian tekstur 

seperti hardness, springiness, gumminess, dan chewiness pada bakso ikan komersial yang 

cukup terkenal yaitu “Bakso ikan kakap Samudra Pak Wahid” cabang Sukun dan Citarum, 

serta “Bakso ikan kakap Pak Man Gabahan” yang sudah memiliki cabang di Semarang 

kemudian dibandingkan dengan bakso ikan pada penelitian ini.  
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Hardness merupakan daya yang diperlukan untuk memecah sampel ketika digigit. Nilai 

pengukuran hardness berbanding terbalik dengan nilai kekerasan, artinya apabila semakin 

rendah nilai pengukuran maka tekstur bakso semakin keras, sebaliknya apabila nilai 

pengukuran semakin besar maka tekstur bakso semakin lunak. Nilai kekerasan yang 

dihasilkan pada bakso ikan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti komposisi, 

proses pembuatan, serta lama pemanasannya (Fitriyani, 2017). Pada tabel 12 menunjukkan 

nilai rata-rata hardness bakso ikan yaitu 411,45 gf, nilai tersebut lebih rendah dari nilai 

rata-rata kekerasan pada bakso ikan komersial yaitu minimal 483,28 gf. Dari nilai 

pengukuran pada sampel bahwa bakso ikan yang dihasilkan lebih keras dari komersial. 

Peningkatan kekerasan bakso ikan dapat disebabkan waktu perebusan kurang sesuai, karena 

semakin cepat proses perebusan maka bakso akan lebih sedikit menyerap air serta ikatan 

pati dan molekul air tidak dapat menggantikan ikatan hidrogen antar molekul pati sehingga 

proses pengembangan dan pelarutan pati tidak terjadi (Fitriyani, 2017). 

 

Springiness adalah nilai yang dihasilkan suatu sampel untuk kembali ke bentuk semula 

(Fitriyani, 2017). Nilai rata-rata springiness sebesar 7,95 mm yang sesuai dengan nilai rata-

rata springiness bakso ikan komersial yaitu minimal 7,10 mm. Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa bakso ikan memiliki tekstur kenyal yang disebabkan oleh bahan bakunya seperti 

putih telur dan tepung tapioka. Menurut Ayustaningwarno (2014) kekenyalan bakso ikan 

dikarenakan pada tepung tapioka terdapat kandungan karbohidat seperti amilopektin, 

apabila granula pati dan air dipanaskan dapat membentuk gel granula pati yang berubah 

bentuk menjadi gel yang bersifat irreversible karena molekul-molekul pati akan saling 

melekat membentuk gumpalan sehingga viskositas semakin meningkat. Akan tetapi 

menurut Fitriyani (2017) apabila kandungan amilopektin terlarut tinggi proses 

pembentukan gel dapat terganggu sehingga elastisitas produk dapat menurun, sedangkan 

jika kandungan amilosa terlarut dan pengembangan granula tinggi dapat meningkatkan 

elastisitas bakso ikan.  
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Gumminess merupakan proses penghancuran makanan semi padat menuju ke keadaan siap 

ditelan yang membutuhkan energi (Fitriyani, 2017). Nilai rata-rata gumminess bakso ikan 

sebesar 0,09 kgf yang kurang sesuai dengan nilai rata-rata bakso ikan komersial yaitu 

minimal 0,10 kgf. Nilai gumminess yang rendah menunjukkan bahwa sampel semakin 

mudah untuk dihancurkan ketika proses pengunyahan di dalam mulut. Rendahnya nilai 

gumminess disebabkan molekul amilopektin pada tepung tapioka terbentuk daerah amorf 

atau kurang kompak, sehingga sampel bakso ikan mudah ditembus air, bahan kimia, serta 

enzim (Fitriyani, 2017).  

 

Chewiness disebut juga kekenyalan yang merupakan hasil perkalian antara hardness, 

cohesiveness, dan springiness. Nilai rata-rata chewiness sebesar 7,14 Nmm yang kurang 

sesuai dengan nilai rata-rata chewiness bakso ikan komersial yaitu minimal 9,87 Nmm. Hal 

tersebut menyatakan bahwa semakin banyak penambahan tepung tapioka maka kekenyalan 

bakso semakin tinggi. Pada sampel bakso ikan kali ini penambahan tepung tapioka sama 

dengan penambahan puree wortel, yang mana kadar pati pada wortel sangat rendah yaitu 

1,43 g (USDA, 2018), dengan kandungan pati yang rendah tersebut kurang membantu 

untuk menghasilkan tekstur kenyal pada bakso ikan.  

 

Menurut Fitriyani (2017) bahwa tekstur bakso dipengaruhi oleh bahan pengisi berupa pati. 

Karena pada saat proses pemasakan, pengkerutan terjadi pada protein daging yang akan 

terisi oleh molekul-molekul pati sehingga dapat menghasilkan tekstur yang kompak pada 

bakso ikan. Selain itu, kekenyalan bakso dapat disebabkan adanya penambahan wortel, 

karena wortel memberikan komposisi bahan karbohidrat yang dibutuhkan walaupun dengan 

konsentrasi kecil untuk membuat adonan bakso serta akan mempengaruhi proses 

gelatinisasi dan kualitas adonan bakso apabila penambahannya sesuai (Renate & Eva, 

2015). Pada umumnya, bakso ikan yang baik memiliki karakteristik seperti tekstur padat, 

elastis, tidak terdapat serat daging, tanpa duri atau tulang, tidak lunak, tidak basah, dan 

tidak rapuh (Patang, 2017). Sampel bakso ikan pada penelitian ini hampir sesuai dengan 

pendapat dari Patang karena proses pembuatan yang dilakukan sudah sesuai dengan proses 
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yang pada umumnya, hanya saja yang membedakan pada penambahan puree wortel yang 

dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia bakso ikan.  


