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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kacang Koro Pedang (Canavalia ensiformis L.)   

Kacang koro pedang mempunyai kandungan karbohidrat (66,1%) dan 

protein yang tinggi (27,4%) serta lemak yang lebih rendah (2,9%). Selain itu, 

kacang koro pedang mengandung berbagai zat gizi yang bersifat 

hipokolesterolemik seperti: niasin, serat, isoflavon, fenol, dan saponin. Kelebihan 

koro pedang lainnya adalah harga jualnya yang lebih murah dan mudah 

dibudidayakan dibandingkan kedelai. Ketersediaan kacang koro pedang di 

Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah cukup baik karena berhasil 

dibudidayakan di 12 kabupaten dengan hasil ± 216 ton setiap kali panen dari total 

luas lahan 24 ha (Primawestri dan Rustanti, 2014). Kacang koro pedang 

berpotensi untuk dijadikan substitusi pangan maupun pangan pengganti total 

berbasis protein. Berbagai penelitian olahan pangan dengan perlakuan tertentu 

telah dilakukan diantaranya makanan tradisional tahu dan tempe koro pedang 

(Haliza et al., 2007), yoghurt koro pedang (Triyono, 2010), nutrisional protein 

rich flour (PRF) atau tepung kaya protein (TKP) koro pedang (Windrati et al., 

2010), isolat protein koro pedang pada cake atau roti (Subagio et al., 2003), mi 

basah berprotein tinggi dengan substitusi tepung koro pedang (Murdiati et al., 

2015) dan berbagai penelitian lain dengan bahan utama koro pedang. 
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2.2. Pembuatan Tepung Kacang Koro Pedang  

Metode pembuatan tepung secara umum terdiri dari dua metode yaitu 

ekstraksi kering dan ekstraksi basah. Ekstraksi kering merupakan suatu metode 

pembuatan tepung yang paling mudah dan praktis. Ekstraksi kering dilakukan 

dengan cara pengeringan setelah bahan mengalami proses pembersihan dan 

pemotongan atau penghalusan kasar (Richana dan Sunarti, 2004). Kelebihan dari 

ekstraksi kering yaitu antara lain rendemen yang dihasilkan lebih tinggi dan 

komponen kimia bahan yang masih lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, 

serat dan mineral lainnya (Hartati, 2010). Penggunaan metode ini sangat 

sederhana, namun kelemahan dari metode ini adalah memerlukan waktu 

pengeringan yang lebih lama (Amir et al., 2016). Berbagai penelitian yang 

menggunakan ekstraksi kering yaitu tepung umbi dan tepung pati dari umbi 

ganyong, suweg, ubi kelapa dan gembili (Richana dan Sunarti, 2004), pembuatan 

tepung umbi gadung dan tepung MOCAF (Rosmeri dan Monica, 2013) dan 

berbagai penelitian dengan metode ekstraksi kering. 

Metode pembuatan tepung lainnya yaitu metode ekstraksi basah. Metode 

ekstraksi basah diawali dengan pengupasan bahan baku lalu dicuci hingga kotoran 

hilang. Pencucian harus diperhatikan dan harus dilakukan dengan bersih karena 

pencucian yang tidak bersih akan mempengaruhi kandungan tepung. Semakin 

banyak zat pengotor yang terbawa pada proses pembuatan pati maka kemurnian 

pati akan semakin rendah (Wulan dan Narsito, 2009). Tahap setelah pencucian 

bahan baku yaitu menghalusan dengan cara ekstraksi basah dengan menggunakan 

blender. Tahap penghalusan yaitu tahap dimana proses penghancuran bahan baku 

dilakukan. Pentingnya tahap ini yaitu untuk mengecilkan ukuran dan memecah 
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ukuran granula pati sehingga memudahkan pada tahap selanjutnya yaitu ekstraksi 

(Wajira dan David, 2009). Tahap ekstraksi dilakukan untuk memisahkan ampas 

yang berupa serat-serat dan kotoran. Pada tahap ekstraksi ini menghasilkan bubur 

pati, yang selanjutnya dilakukan pengepresan. Dengan adanya pengepresan maka 

akan terpisah antara ampas dan suspensi pati. Suspensi pati diendapkan sehingga 

didapatkan endapan pati. 

Proses pengendapan bertujuan untuk memisahkan bagian pati murni dengan 

bagian lain seperti ampas dan unsur – unsur lainnya (Ayu et al., 2014).  Endapan 

pati kemudian  dikeringkan, bertujuan untuk menguapkan kandungan air sehingga 

diperoleh pati yang kering (Apriliyanti, 2010). Gumpalan pati yang telah 

dikeringkan kemudian dihancurkan atau digiling untuk memperoleh pati yang 

lebih halus. 

Kelebihan dari metode ekstraksi basah yaitu dapat memisahkan komponen 

pada suatu bahan dengan cara penyaringan dan pengendapan sehingga 

mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal (Richana dan Sunarti, 2004). 

Sedangkan kelemahannya yaitu rendemen yang dihasilkan lebih rendah 

dikarenakan banyak komponen bahan yang terbuang (Faridah et al., 2014). 

Berbagai penelitian yang menggunakan ekstraksi basah yaitu pembuatan pati 

garut (Sugiyono et al., 2009), pembuatan tepung glukomanan dari umbi gembili 

(Herlina et al., 2016) dan berbagai penelitian dengan metode ekstraksi basah. 

2.3. Bakso Analog 

 

Bakso merupakan makanan yang banyak dikenal masyarakat dan banyak 

dikonsumsi, mulai dari anak – anak hingga orang dewasa. Menurut Standar 
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Nasional Indonesia (SNI 01-3818-1995) menyatakan bahwa bakso daging adalah 

produk makanan berbentuk bulatan atau lain, yang diperoleh dari campuran 

daging ternak (kadar daging tidak kurang dari 50%) dan pati atau serealia dengan 

atau tanpa penambahan makanan yang diizinkan. Bakso analog tepung kacang 

koro pedang merupakan bakso yang terbuat dari bahan nabati yang dibuat 

menyerupai dengan bakso daging. Bakso merupakan produk pangan dengan kadar 

protein dan lemak yang tinggi. Selain daging hewan, bakso juga dapat dibuat dari 

bahan nabati sumber protein seperti tepung kacang koro pedang. Kandungan 

protein tepung kacang koro pedang yang tinggi tersebut dapat menjadikan tepung 

kacang koro pedang sebagai salah satu alternatif pengganti protein hewani karena 

merupakan pangan dengan sumber protein yang cukup tinggi (Windrati et al., 

2010). Produk bakso kacang koro pedang, berprotein tinggi mirip kandungan 

protein hewani, kandungan kolestrol dan kandungan asam lemak jenuhnya rendah 

sehingga dapat dikonsumsi bagi yang tidak dapat mengkonsumsi daging hewani 

karena faktor penyakit, demikian juga bagi vegetarian atau bagi yang hanya 

makan sayur – sayuran dari nabati, karena mudah dicerna oleh tubuh (Genisa et 

al., 2015). 

2.4. Bahan Penyusun Bakso Analog 

2.4.1. Tepung Kacang Koro Pedang 

 Rata – rata kandungan protein tepung kacang koro pedang lebih besar jika 

dibandingkan dengan kandungan protein biji kacang koro pedang. Tingginya 

kandungan protein tepung kacang koro pedang tersebut disebabkan karena tepung 

kacang koro pedang merupakan produk hasil ekstraksi dimana pada saat proses 
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pembuatan tepung kacang koro pedang dengan cara ekstraksi basah sehingga 

proteinnya mengendap. Kacang koro pedang mengandung protein yang cukup 

tinggi serta memiliki kandungan nutrisi lain yaitu vitamin B1 dan B2 tetapi, di 

dalam kacang koro pedang terdapat kandungan asam sianida (HCN). Senyawa 

HCN merupakan senyawa yang terbentuk karena aktivitas enzim hidrolase pada 

glikosida sianogenik. Senyawa HCN dapat dihilangkan melalui perendaman 

dengan rentang waktu tertentu (Kalaminasih dan Pangesthi, 2013). 

Tabel 1. Komposisi Kimia Tepung Kacang Koro Pedang 

Komponen Nilai (%) 

Air 10,09 ± 0,02 

Protein 37,61 ± 0,04 

Lemak 4,49 ± 0,04 

Karbohidrat :  

- Pati 36,70 ± 0,57 

- Total Gula 0,57 ± 0,23 

- Serat 2,23 ± 0,06 

Abu 3,04 ± 0,004 

Senyawa – senyawa lain 5,27 

Sumber : Windrati et al., 2010 

 

2.4.2. Tepung Maizena 

 Pati jagung atau yang lebih dikenal dengan nama maizena, merupakan 

salah satu jenis bahan pengikat. Bahan pengikat berfungsi untuk menurunkan 

penyusutan akibat pemasakan, memberi warna yang terang, meningkatkan 

elastisitas produk, membentuk tekstur yang padat, dan menarik air dari adonan 

(Wahdini et al., 2014). Bahan pengikat tepung maizena memiliki kandungan 

kadar lemak yang rendah dibandingkan tepung lainnya sehingga tidak cepat 

menimbulkan ketengikan pada hasil olahan produk, selain itu tepung maizena 

sangat baik untuk produk – produk emulsi karena mampu mengikat air dan 

menahan air tersebut selama pemasakan (Wellyalina et al., 2013). 
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2.5. Sifat Fisik Bakso 

Kandungan air pada bahan pangan terbagi menjadi dua jenis yaitu air terikat 

dan air bebas yang dapat berpengaruh terhadap suhu dan lama pengeringan pada 

bahan pangan. Air bebas merupakan air yang terikat secara fisik dalam komponen 

bahan pangan dan mudah dikeluarkan dengan proses pengeringan (Andarwulan et 

al., 2011). Air terikat merupakan air yang terdapat dalam bahan pangan yang 

dapat dengan mudah dikeluarkan sedangkan air terikat kuat dalam bahan pangan 

akan sulit untuk dikeluarkan. Menurut SNI 01-3818-1995, kadar air pada bakso 

maksimal adalah 70%. Aktivitas air berhubungan dengan kandungan air bahan. 

Aktivitas air menentukan pertumbuhan mikroorganisme. Aktivitas air yang rendah 

akan mencegah pertumbuhan dan perpanjangan hidup mikroba. Bakso merupakan 

olahan basah jadi yang memiliki tekstur basah dan kadar air tinggi. Bakteri tidak 

akan tumbuh pada nilai aw di bawah 0,91, jamur tidak akan tumbuh di bawah aw 

0,81 dan beberapa jamur xerofilik mampu tumbuh pada nilai aw di bawah 0,70. 

Nilai aw 0,70 – 0,75 dinyatakan sebagai batas terendah pertumbuhan jamur 

(Oktavia, 2007). 

Bakso memiliki tingkat kekerasan yang cukup tinggi. Tekstur dan 

konsistensi suatu bahan pangan akan mempengaruhi cita rasa dan kesan yang 

ditimbulkan oleh bahan pangan tersebut (Winarno, 2004). Kemampuan 

pembentukan tekstur disebabkan kandungan pati yang memiliki amilopektin yang 

dapat membentuk gel dengan cara menyerap air dan menahannya, sehingga 

produk menjadi kenyal. Besar kecilnya Daya Ikat Air (DIA) dapat mempengaruhi 

kekenyalan (firmness), warna (color), tekstur (texture), kesan jus (juiciness) dan 

keempukan (tenderness) (Novita dan Pangesthi, 2014). Adanya DIA semakin 
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tinggi suhu maka daya ikat air akan menurun. Sesuai dengan pendapat Lawrie 

(1995), bahwa kehilangan air yang disebabkan oleh pengerutan pada waktu 

pemasakan akan lebih besar karena penggunaan suhu tinggi akan menyebabkan 

denaturasi protein dan menurunkan daya ikat air, sehingga tingkat suhu yang baik 

digunakan pada pengolahan bakso yaitu 70°C sampai 90°C (Purnomo et al., 

2000). Rendahnya daya ikat air juga mempengaruhi kekenyalan, sehingga 

menyebabkan air banyak keluar saat proses pemasakan (Komariah et al., 2005). 

Warna mempunyai arti dan peran penting pada komoditas pangan. Peranan 

ini sangat nyata pada tiga hal yaitu daya tarik, tanda pengenal, dan atribut mutu. 

Di antara sifat-sifat produk pangan, warna merupakan faktor yang paling cepat 

dan mudah memberi kesan, tetapi sulit untuk dideskripsi dan sulit cara 

pengukurannya. Penentuan mutu suatu bahan pangan pada umumnya tergantung 

pada warna, karena warna tampil terlebih dahulu (Winarno, 2004). Warna bakso 

dipengaruhi oleh jenis daging, jenis dan jumlah tepung serta adanya penggunaan 

bahan pemutih yang digunakan. Hal yang penting adalah jumlah penggunaan 

tepung pada bakso. Kecerahan warna bakso cenderung menurun dengan semakin 

banyaknya tepung yang ditambahkan (Hermanianto dan Andayani, 2002). Warna 

bakso dapat dipengaruhi oleh jenis daging, jenis dan jumlah tepung serta adanya 

penggunaan bahan pemutih (Hermanianto dan Andayani, 2002). 

Rasa, bau dan kekenyalan merupakan faktor – faktor  yang perlu mendapat 

perhatian dalam pembuatan bakso. Konsumen pada umumnya menyukai bakso 

yang kompak, elastis, kenyal tapi tidak keras dan tidak lembek. Rasa merupakan 

kriteria penting dalam menilai suatu produk pangan yang banyak melibatkan indra 

pengecap yaitu lidah, menurut Winarno (1997), bahwa rasa sangat dipengaruhi 
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oleh senyawa kimia, suhu, konsistensi dan interaksi dengan komponen penyusun 

makanan seperti protein, lemak, vitamin dan banyak komponen lainnya. Bau yang 

berasal dari daging dapat terbawa sampai pada produk olahannya.  

2.6. Sifat Organoleptik Bakso Analog 

 Uji organoleptik menggunakan metode deskriptif yaitu dengan cara panelis 

memberikan penilaian secara deskritif pada blanko uji organoleptik bakso analog 

dan uji hedonik. Penilaian dilakukan secara subjektif yaitu berdasarkan pada 

pengamatan. Analisis sensori deskriptif adalah metode analisis sensori di mana 

atribut sensori suatu produk atau bahan pangan diidentifikasi, dideskripsikan, dan 

dikuantifikasi dengan menggunakan panelis yang terlatih (Setyaningsih, 2010). 

Uji organoleptik yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Warna  

Warna bakso dihasilkan dari proses pemanasan atau perebusan adonan 

bakso. Bakso dengan bahan pengisi seperti kacang koro pedang memiliki 

warna yang cenderung putih mengikuti warna dasar dari bahan bakunya, 

semakin putih bahan pengisi yang ditambahkan maka tingkat kecerahan akan 

semakin tinggi pula (Pramudya et al., 2014). 

b. Kekenyalan 

Semakin tinggi penambahan tepung, produk yang dihasilkan memiliki 

tekstur yang semakin kenyal dan semakin tinggi penambahan kuning telur, 

produk yang dihasilkan memiliki tekstur yang lunak (tidak kenyal) (Basuki et 

al., 2013).  
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c. Kelengketan 

Kelengketan diistilahkan juga dengan adhesiveness atau stickiness, yaitu 

sejauh mana produk melekat pada mulut (Aurum dan Elisabeth, 2015). Selain 

berhubungan dengan gelatinisasi pati, kelengketan juga terkait dengan kadar air 

yang diperlukan untuk membentuk adonan bakso yang tepat.  

d. Aroma 

Aroma merupakan suatu yang dapat diamati dengan indera pembau dan 

pada industri pangan, pengujian terhadap bau sangat penting. Aroma dapat 

dipakai sebagai indikator terjadinya kerusakan produk (Utomo dan 

Prabakusuma, 2009). Aroma langu pada koro diperoleh karena adanya enzim 

lipoksigenase. Enzim lipoksigenase akan hilang dengan adanya proses 

perendaman dan pemanasan (Kalaminasih dan Pangesthi, 2013). 

e. Kesukaan Overall  

Uji organoleptik terhadap kesukaan panelis dengan menggunakan skala 

deskriptif. Analisis organoleptik deskriptif adalah metode analisis sensori di 

mana atribut sensori suatu produk atau bahan pangan diidentifikasi, 

dideskripsikan, dan dikuantifikasi dengan menggunakan panelis yang dilatih 

khusus (Setyaningsih, 2010). Overall merupakan penilaian terhadap semua 

parameter mutu organoleptik (Purwanto et al., 2015). 

 

 

 

 

 


