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ABSTRAK 
Bakso merupakan salah satu makanan yang digemari oleh masyarakat luas yang pada 

umumnya terbuat dari daging. Namun terdapat sekelompok orang yang tidak mengonsumsi 

produk pangan berbasis hewani, yaitu vegetarian. Daging merupakan salah satu sumber 

protein yang dibutuhkan oleh tubuh oleh karena itu perlu dicarikan alternatif lain penggunaan 

daging pada pembuatan bakso. Salah satunya adalah dengan menggunakan gluten. 

Diharapkan kandungan protein yang ada pada gluten dapat dijadikan sumber protein bagi 

kaum vegetarian. Sifat gluten yang tidak bercampur dengan bahan lainnya  maka diperlukan 

penambahan hidrokoloid untuk mendapatkan tekstur yang maksimal pada bakso karena 

tekstur merupakan suatu peranan penting dalam menentukan kualitas suatu makan yang 

nantinya akan mempengaruhi penerimaan konsumen.  Hidrokoloid yang lazim digunakan 

adalah Sodium Trypolyphosphate (STPP), hanya saja penggunaan STPP dibatasi yaitu 0.3% 

dari berat daging yang digunakan karena penggunaan yang berlebih dapat menyebabkan 

produk terasa pahit sehingga perlu dicarikan alternatif penggunaan STPP. Hidrokolid yang 

memiliki fungsi mirip dengan STPP adalah karagenan..  

 

Kata Kunci : Bakso Nabati, Tekstur, Hidrokoloid, Karagenan 

 
ABSTRACT 

Meatballs is one of food which had much cache by an Indonesia society in general made 

of meat. Yet there was a group of people who not consuming food product based an animal, 

that is vegetarian. Meat is one of sources of protein needed by the body hence another 

alternative must be founded the use of flesh to making meatballs. One of way is by using gluten. 

Expected a protein content in gluten can be used as source of protein for vegetarian. The nature 

of gluten which it does not mix with another mataerial then required the addition of 

hidrocoloid to get better texture in meatballs because texture is an important role determining 

the quality which will affect the consumers. Hidrocoloid commonly used is Sodium 

Trypolyphosphate (STPP), but using STPP has limited there is 0.3% from weight of meats. One 

of the reason is because using higher STPP can cause a bitter taste for the product so need some 

alternative. The alternative is using carrageenan who has similar function with STPP 
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PENDAHULUAN 

Tekstur mempunyai peranan 

penting terhadap konsumen dalam 

penerimaan produk makanan. Tekstur dan 

struktur makanan saling berhubungan dan 

komposisi struktur pada makanan 

menentukan persepsi sensori. International 

Organization for Standardization 

mendefinisikan karaktersitik sensori 

tentang tekstur sebagian besar dirasakan 

melalui oleh pergerakan dan sentuhan. 

Instrumen texture profile analysis menyerupai 

seperti yang terjadi dalam mulut manusia. 

Texture Profile Analyzer telah dirancang 

untuk mengukur sifat dari suatu makanan 

yang berhubungan dengan relevensi 

karakteristik sensori (Saldana et all, 2015). 

Bakso merupakan produk yang 

banyak diminati oleh masyarakat luas 

khususnya di Indonesia. Pada umumnya 

bakso berbahan dasar dari daging yang 

bermacam-macam seperti  sapi, ayam dan 

ikan. Namun terdapat sekelompok orang 

yang tidak mengonsumsi daging yaitu 

kelompok vegetarian. Bakso nabati 

merupakan menjadi suatu alternatif 

makanan yang berbahan dasar sumber 

nabati sehingga sesuai bagi vegetarian 

ataupun orang yang sedang melakukan 

gaya hidup sehat. Bakso nabati bisa dibuat 

dengan campuran gluten dan tepung tempe 

dimana gluten berperan sebagai daging 

karena teksturnya yang mirip dengan 

daging. Tepung tempe juga berfungsi 

sebagai emulsifier dalam produk bakso 

nabati (Jariyah, 2009). Salah satu 

permasalahan yang terdapat pada bakso 

nabati adalah tekstur yang dihasilkan oleh 

bakso nabati masih kurang baik secara 

organoleptic. Hal tersebut memungkinkan 

perlu dilakukan modifikasi untuk 

menyerupai bakso daging pada umumnya. 

Salah satunya adalah penggunaan 

hidrokoloid. Hidrokoloid yang biasa 

digunakan adalah karagenan. 

 

 

VEGETARIAN 

Pengertian vegetarian jika dilihat dari 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) 

adalah orang yang karena alasan agama 

atau kesehatan hanya memakan sayur-

sayuran dan hasil tumbuh-tumbuhan 

namun secara umum vegetarian diartikan 

adalah orang yang tidak mengonsumsi 

semua daging hewan baik daging sapi, 

kambing, ayam, ikan ataupu hewan lainnya 

( Susianto dkk , 2007 dalam Wahyuni , 2008). 

International Vegetarian Union (IVO) 

mengelompokan vegetarian berdasarkan 

susunan menu dan tingkat kesulitannya 

diantaranya adalah :  

a. Vegan 

Dalam tingkat ini adalah tingkat 

tertinggi dalam vegetarian dimana vegan 

adalah vegetarian murni yang hanya 

mengkonsumsi biji-bijian, kacang-

kacangan, sayur-sayuran dan buah-

buahan. Kelompok ini sama sekali tidak 

mengonsumsi makanan hewani seperti 

daging ternak, ungags, ikan, susu, telur, 

dan produk olahannya. Mereka juga 

tidak menggunakan semua produk yang 

dihasilkan oleh binatang seperti madu, 

bahan kulit, sutera, wool hingga gelatin. 

b. Lacto Vegetarian 

Tingkat ini adalah vegetarian yang 

tidak mengonsumsi bahan pangan 

berasal dari daging ternak, ungags, ikan 

dan telur beserta produk olahannya. 

Yang membedakan dari golongan ini 

adalah vegetarian jenis ini diperbolehkan 

mengkonsumsi susu beserta hasil 

olahannnyaseperti keju dan yoghurt. 

c. Lacto-ovo- Vegetarian 

 Vegetarian di tingkat ini adalah 

vegetarian yang diperbolehkan 

mengkonsumsi telur dan susu beserta 

produk olahannya namun tetap tidak 

diperbolehkan mengkonsumsi daging 

ternak, unggas, dan ikan.  
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BAHAN BAKU PEMBUATAN 

Dalam pembuatan bakso memilki 

komposisi yang berbeda-beda namun pada 

pembuatan bakso nabati memilki komposisi 

yang khusus diantaranya adalah : 

Gluten 

Dalam proses pembuatan bakso 

nabati gluten merupakan komponen 

penting yang ada didalamnya karena 

proporsi dari gluten ini cukup besar. Gluten 

berperan sebagai daging karena teksturnya 

yang mirip dengan daging, kemudian 

gluten juga dapat memberikan kekuatan 

dan kestabilan adonan serta volume 

produk. Karbohidrat gluten ini kebanyakan 

berupa pentosan tidak larut air, tetapi 

berkemampuan untuk mengikat dan 

menahan air dalam jumlah yang besar. 

Sementara lipid membentuk kompleks 

lipoprotein dengan gluten. Protein yang 

berasosiasi dengan lipida bertanggung-

jawab terhadap sifat-sifat kohesif dan 

viskositas adonan (Jariyah et al., 2009) 

Tepung Tempe 

Tempe merupakan salah satu 

produk olahan fermentasi dari kedelai. 

Tempe merupukan bahan pangan yang 

memiliki sumber protein nabati, serat 

mineral dan juga vitamin B. tempe juga 

mengandung isoflavon yang bersifat 

sebagai antioksidan (Indriyani dan 

Lidiasari, 2014). Pada tempe, terdapat 

enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan 

oleh kapang tempe selama proses 

fermentasi, sehingga protein, lemak dan 

karbohidrat menjadi lebih dicerna. Kapang 

yang tumbuh pada tempe mampu 

menghasilkan enzim protease untuk 

menguraikan protein menjadi peptide dan 

asam amino bebas (Astawan, 2008).  

Pada kedelai pun terdapat protein 

lesitin dimana lesitin ini dapat berfungsi 

sebagai emulsifier sebagai pembuatan 

bakso. Kandungan lesitin yang ada pada 

kedelai merupakan protein konjugasi yaitu 

yang dapat berikatan dengan senyawa lain 

kemudian protein yang bukan berasal dari 

nabati dapat berfungsi sebagai 

pembentukan tekstur (Riaz, 2006). 

Hidroloid 

Hidrokoloid merupakan istilah 

umum yang menjelaskan mengenai 

biopolymer hidrofilik dengan berat molekul 

dari besar dari polisakarida yang diestraksi 

dari berbagai macam sumber seperti dari 

tanaman, rumput laut, sumber mikroba dan 

lainnya. (Philips dan Williams, 2009). 

Karagenan (Kappaphycus alvarezii) 

merupakan salah produk olahan dari 

rumput laut jenis alga merah (Eucheunema 

spinosum) yang didapat melalui hasil 

ekstraksi dari rumput laut merah dengan 

menggunakan air atau larutan alkali pada 

temperature tinggi (Glicksman, 1983 dalam  

Zahiruddin 2008).  

Karagenan merupakan senyawa 

kompleks yang bersifat larut air, berantai 

linear dan sulfat galaktan. Dimana senyawa 

ini merupakan senyawa yang terdiri atas 

sejumlah unit-unit galaktosa dan 3,6-

anhydrogalaktosa yang berikatan dengan 

gugus sulfat. Karegenan memiliki 

bermacam-macam jenis yaitu jenis kappa, 

iota, lamda, mu, nu dan xi-karagenan 

(Diharmi et al., 2011). Karagenan 

mempunyai sifat sebagai hidrokoloid yang 

memiliki fungsi sebagai memelihara tekstur 

dan mensubsitusi lemak yang dapat 

digantikan dengan air dan bahan bukan 

daging seperti hidrokoloid (karagenan, pati, 

maltodekstrin, alginate) (Purnomo dan 

Rahardiyan, 2008).  

Sifat dari karagenan itu sendiri 

adalah memiliki kemampuan untuk 

membentuk gel secara thermoreversibel jika 

ditambahkan kedalam larutan garam 

sehingga karagenan banyak dimanfaatkan 

sebagai pembentuk gel, pengental dan 

bahan penstabil, pengemulsi yang ada di 

berbagai indsutri (Bunga et al., 2013).  
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TEKSTUR 

Penampilan, rasa, dan tekstur 

merupakan tiga komponen penting yang 

ada pada makanan karena 3 komponen 

tersebut dapat memberikan kenikmatan 

pada makanan itu. Jika salah satu diantara 

tiga komponen tersebut maka tidak dapat 

memenuhi ekspetasi konsumen dan makan 

tidak akan dikonsumsi oleh konsumen. 

Tekstur merupakan sensasi yang dirasakan 

pertama kali oleh mulut, bibir, gigi, gusi dan 

lidah walaupun tekstur juga bisa dirasakan 

oleh bagian tubuh lain seperti tangan. 

 Tekstur dapat didefinisikan 

sebagai bagian dari karakteristik fisik yang 

timbul akibat struktur komponen penyusun 

suatu produk yang dapat dirasakan oleh 

sentuhan berbagai indra. Tekstur berkaitan 

dengan deformasi, disintergrasi, dan aliran 

produk yang diakibatkan oleh gaya yang 

diukur secara objektif dengan fungsi massa 

waktu dan panjang. Definisi tersebut 

menjelaskan bahwa tekstur merupakan 

gabungan dari struktur komponen 

penyusun bahan pangan ( molecular, 

microscopic dan makroskopic ) dan cara 

struktur tersebut bereaksi terhadap gaya 

yang diberikan. Tekstur merupakan bagian 

dari karakteristik sensoris. (Bourne, 2002). 

 

ANALISA PROFIL TEKSTUR 

Analisa Tekstur berhubungan 

dengan evaluasi karakteristik mekanik 

dimana suatu material dikenakan sebuah 

gaya yang dikendalikan, sehingga didapat 

sebuah kurva deformasi sebagai respons 

material tersebut terhadap gaya yang 

diberikan. Secara umum analisis tekstur 

dibuat untuk membuat simulasi persepsi 

yang dirasakan oleh gerakan mulut. Sebagai 

contoh pada saat menggigit sebuah biskuit, 

apakah terdapat sensasi renyah, lembek, 

terlalu keras dan sebagainya (Paula dan 

Conti-silva, 2014). 

 

 

ATRIBUT TEKSTUR 

Terdapat beberapa atribut terkait tektur 

namun menurut Huda (2009) atribut tekstur 

yang relevan dengan produk bakso nabati 

adalah:  

1. Kepaduan atau Cohesiveness adalah 

nilai dimana sampel mengalami 

deformasi sebelum pecah ketika 

digigit dengan gigi geraham . 

2. Kekenyalan atau Springiness adalah 

Kemampuan produk dalam 

mengembalikan bentuk semula 

setelah dilakukan tekanan antara 

gigi geraham 

3. Kekerasan atau Hardness adalah 

Gaya yang dibutuhkan untuk 

menekan sampel antara gigi 

geraham selama gigitan pertama 

4. Chewiness adalah Waktu yang 

dibutuhkan untuk menggigit sampel 

dengan tekanan yang konstan untuk 

menelan 

(Sekuler, 2004) 

METODE UJI SENSORIS 

Pada penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode spektrum dengan 

skala terstruktur. Metode ini akan 

memudahkan panelis dalam memberikan 

nilai untuk tiap atribut yang diujikan karena 

digunakan skala garis dalam penilaiannya. 

Skala terendah dimulai dari 0 dan diakhiri 

dengan 15 sebagai skala tertinggi. Dalam 

metode spectrum memberikan banyak 

informasi dibandingkan dengan 

penggunaan uji hedonik yang hanya 

memberikan informasi secara subjektif serta 

hanya didapatkan informasi yang 

berhubungan dengan tingkat penerimaan 

panelis terhadap tiap atribut yang diujikan 

(Oktafianti, 2015).  

Pada analisis ini pada umumnya 

menggunakan panelis terlatih (6-12 orang) 

untuk menganalisa dan identifikasi ukuran 

atribut sensori tertentu (Drake,2007). 

Dengan melibatkannya individu yang 

terlatih maka hasil data yang diperoleh pun 

nantinya akan berbeda dengan suatu uji 
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yang melibatkan individu non terlatih 

(Yamagata dan Sugawara, 2014). 

TAHAPAN MEMBENTUK PANELIS 

TERLATIH 

Untuk mendapatkan panelis yang 

terlatih terdapat beberapa tahap dan setiap 

tahapnya harus diikuti oleh panelis agar 

dapat iketahui tingkat kemampuan panelis 

serta dapat ditentukan kelayakannya 

sebagai panelis terlatih. Menurut Australian 

Standard 2542.1.3-1995 seleksi panelis 

terdiri dari perekrutan panelis, pengisian 

kuisioner penyaringan, wawancara dan uji 

penyaringan sensori, instruksi untuk 

panelis. 

1. Perekrutan Panelis 

Dalam perekrutan panelis diutamakan 

adalah orang-orang yang memiliki 

pengetahuan dasar tentang uji sensori yang 

biasanya adalah staf laboratorium, kantor 

dan orang yang berada di area perusahaan. 

Apabila menggunakan panelis berupa 

orang yang berada di luar area perusahaan 

dikhawatirkan kurang atau bahkan tidak 

memahami mengenai pengujian sensori 

sehingga waktu uji yang diperlukan waktu 

yang cukup lama.  

2. Pengisian Kuisoner Penyaringan 

Dalam hal ini  bertujuan untuk mengetahui 

latar belakang panelis tentang ketertarikan 

untuk menjadi panelis, kemampuan 

menjadi panelis, kesehatan yang baik, 

memiliki jenis makanan tertentu yang 

disukai atau tidak, serta informasi lain yang 

mendukung seperti usia, jenis kelamin, 

suku bangsa, pengalaman uji sensori yang 

pernah diikuti sebelumnya dan kebiasaan 

merokok. 

3. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk 

mengetahui kemungkinan nantinya panelis 

dapat bekerja dengan baik dalam kelompok. 

National Patel (2008) menambahkan, 

melalui tahap wawancara dapat diketahui 

kualifikasi panelis berdasarkan 

kebersediaan dan motivasi, sikap terhadap 

pangan, pengetahuan dan bakat, kesehatan, 

kemampuan berkomunikasi serta 

penerimaan. Pada tahap ini juga dilakukan 

pemberian informasi mengenai instruksi 

selama pengujian, larangan yang 

disyaratkan serta kesepakatan panelis untuk 

mengikuti seluruh rangkaian uji sehingga 

nantinya dapat menimalisir panelis yang 

memundurkan diri secara tiba-tiba. 

4. Uji Penyaringan Sensori 

Apabila sudah diperoleh informasi 

mengenai  kemampuan panelis kedepannya 

dengan beberapa tahap sebelumnya secara 

lengkap maka tahap seleksi panelis telah 

tuntas. Kemudian masuk tahap selanjutnya 

yaitu uji penyaringan sensori. Dalam tahap 

uji ini dapat digunakan untuk mendeteksi 

perbedaan atribut sensori yang 

direpresentasikan panelis dan intensitasnya, 

mendeskripsikan atribut secara verbal dan 

intensitas skala yang berbeda serta dapat 

mengingat dan menggunakan kembali 

referensi atribut sensori.  

KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari 

ulasan ini, antara lain: 

1. Bakso merupakan pangan yang 

cukup digemari oleh masyarakat 

luas baik di Indonesia maupun di 

luar negeri 

2. Tekstur merupakan suatu peranan 

penting dalam menentukan kualitas 

dari makanan karena 

3. Secara fungsi, hdirokolid STPP 

dapat digantikan oleh karagenan. 

 

SARAN 

Saran yang dapat diberikan dari ulasan 

ini yaitu perlu dilakukan pengujian 

pengaruh karagenan terhadap tekstur dari 

bakso nabati. 
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