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Abstrak
Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan pati biji durian (Durio zibethinus
Murr) terhadap kualitas proksimat dan organoleptik bakso Udang putih (Penaeus
merguiensis). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan pati biji
durian (Durio zibethinus Murr) terhadap kualitas proksimat dan organoleptik bakso udang
putih (Penaeus merguiensis). parameter proksimat terdiri dari kadar air, kadar protein, kadar
lemak, kadar abu dan kadar karbohidrat. Kualitas organoleptik ditinjau dari rupa, warna, bau,
tekstur dan rasa. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancang acak
lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan setiap perlakuan dilakukan dua kali ulangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan penambahan pati biji durian (Durio zibethinus
Murr) berpengaruh nyata terhadap kualitas proksimat (kadar air, kadar protein, kadar lemak,
kadar abu dan kadar karbohidrat), dan kualitas organoleptik (bau, tekstur dan rasa) bakso.
Dari penelitian didapatkan bahwa penambahan pati biji durian (Durio zibethinus Murr)
sebanyak 15% merupakan perlakuan D yang terbaik karena perlakuan ini lebih disukai oleh
panelis.
Kata kunci : Pati biji durian, bakso udang, kualitas proksimat, kualitas organoleptik
Abstract
Has conducted research on the effect of starch grains durian (Durio zibethinus Murr) against
proximate and appearance quality meatballs white shrimp (Penaeus merguiensis). This study
aims to determine the effect of starch grains durian (Durio zibethinus Murr) against the
proximate and organoleptic qualities meatballs white shrimp (Penaeus merguiensis).
proximate parameters consist of water content, protein content, fat content, ash content and
carbohydrate content. Organoleptic quality in terms of appearance, color, smell, texture and
taste. This study used an experimental method with a completely randomized design (CRD)
with four treatments and each treatment is done twice replications. The results showed that
the treatment significantly affect the quality of the proximate (moisture content, protein
content, fat content, ash content and carbohydrates), and organoleptic qualities (smell, texture
and taste). The research found that the addition of starch grains durian (Durio zibethinus
Murr) as much as 15% a D treatment is best because this.
Keywords : Starch durian seeds , shrimp meatballs , proximate quality , organoleptic quality
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berisi sampel tersebut dikeringkan kembali
selama 30 menit setelah itu didinginkan

Pengujian kadar air dilakukan dengan

dalam desikator selama 15 menit kemudian

metode gravimetri (Sudarmadji et al.

ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai

1997). Cawan porselen dikeringkan dalam

tercapai berat konstan. Bila penimbangan

oven selama 30 menit, lalu didinginkan di

kedua mencapai pengurangan bobot tidak

dalam desikator dan ditimbang. Sebanyak

lebih dari 0,001 g dari penimbangan

1-2 g sampel ditimbang lalu dimasukan

pertama

kedalam cawan porselin dan dikeringkan di
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Tabel 1. Formulasi Bahan Pembuatan Bakso Udang
PERLAKUAN (gr)
NO

BAHAN

A

B

C

D

1

Daging Udang

715

715

715

715

2

Pati biji durian

0

3,75

7,5

11,25

3

Tepung tapioka

75

71,25

67,5

63,75

4

Air es

100

100

100

100

5

Telor itik

25

25

25

25

6

Garam

13

13

13

13

7

Gula

10

10

10

10

8

Bawang merah

30

30

30

30

9
10

Bawang putih
Merica

30
2

30
2

30
2

30
2

JUMLAH

1000

1000

1000

1000

karbohidrat serta kualitas organoleptik
Pengamatan
Variabel

yang meliputi rupa, warna, bau, tekstur dan
yang

diamati

dalam

rasa.

penelitian ini adalah kualitas proksimat
yang meliputi kadar air, kadar protein,
kadar

lemak,

kadar

abu

dan

kadar

Data

yang

diperoleh

dianalisi

dengan analisa varian (sidik ragam) dan

apabila

ada

berbeda

nyata,

analisa

metode duncant.

dilanjutkan dengan uji lanjut dengan
Analisa Data
Hasil dan Pembahasan
1. Uji Proksimat
Tabel 2. Hasil Uji Proksimat Bakso Udang Putih (Penaeus merguiensis)
Parameter Uji Proksimat (%)
Perlakuan

Kadar
Air

Kadar
Lemak

Kadar
Protein

Kadar
Abu

Kadar
Karbohidrat

A

30,54a

8,66a

18,17a

8,77a

33,86a

B

33,61b

9,14a

18,74a

8,29a

30,22b

C

37,65c

9,99a

21,48b

7,39a

23,49c

D

27,27d

14,38b

22,23b

5,62b

30,50b

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa

Setelah dianalisa secara statistik

semakin banyak presentase penambahan

pada selang kepercayaan 95% didapatkan

pati biji durian, maka kadar air akan

F

semakin turun. Berdasarkan uji proksimat

terdapat pengaruh yang nyata penambahan

bakso Udang Putih (Penaeus merguiensis)

pati biji durian terhadap kadar air bakso

maka nampak jelas perbedaan kadar air

Udang Putih. Untuk itu perlu dilakukan uji

antar perlakuan. Kadar air bakso Udang

lanjut dengan metode Duncant.

Putih

(Penaeus

> F

tabel

(6,59), artinya

tertinggi

Perlakuan A ternyata berbeda dengan

terdapat pada perlakuan C (37,65%) dan

perlakuan B, C dan D. Perlakuan B

terendah pada perlakuan D (27,27%). Hal

berbeda nyata dengan C dan D. Perlakuan

ini disebabkan karena adanya pengaruh

C berbeda dengan perlakuan D. Dengan

penambahan pati biji durian terhadap kadar

perkataan lain masing-masing perlakuan

air

berbeda nyata.

bakso

merguiensis)

merguiensis)

hitung(326,16)

Udang
dan

Putih

dapat

(Penaeus

dilihat

pada

Air merupakan komponen penting

sumbangan kadar air pada kandungan gizi

dalam bahan makanan. Semua bahan

buah durian yaitu 65,0 %.

makanan mengandung air dalam jumlah
yang

berbeda-beda,

baik

itu

bahan

makanan hewani maupun nabati (Sumiati,

perkataan lain masing-masing perlakuan

2008).

berbeda nyata.

Menurut

Soeparno

(2005),

pengikatan air oleh protein terjadi melalui

Winarno (1993) menyatakan bahwa

ikatan hidrogen. Molekul air membentuk

lemak merupakan sumber energi yang

hidrat dengan molekul protein melalui

lebih

atom-atom N dan O Purnomo (1995), air

karbohidrat dan protein, disamping itu

bebas dapat dengan mudah hilang bila

menambahkan kalori serta memperbaiki

terjadi penguapan, sedangkan air terikat

tekstur dan citarasa.

sulit dibebaskan dengan cara tersebut.
Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa

efektif

dibandingkan

dengan

Kandungan lemak, stabilitas emulsi
dan

kandungan

binder

berpengaruh

semakin banyak presentase penambahan

terhadap tekstur bakso. Adonan yang stabil

pati biji durian, maka kadar lemak akan

emulsinya biasanya akan menghasilkan

semakin tinggi. Berdasarkan uji proksimat

tekstur yang baik setelah bakso dimasak,

bakso Udang Putih (Penaeus merguiensis)

tetapi bila emulsinya tidak stabil maka

maka nampak jelas perbedaan kadar lemak

sering dijumpai rongga. Protein di dalam

antar perlakuan. Kadar lemak bakso Udang

adonan mempunyai dua fungsi utama yaitu

Putih

untuk mengemulsikan lemak dan untuk

(Penaeus

merguiensis)

tertinggi

terdapat pada perlakuan D (14,38%) dan

mengikat air (Wirawan et al., 2012).

terendah pada perlakuan A (8,66%). Hal

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa

ini disebabkan karena adanya pengaruh

semakin banyak presentase penambahan

penambahan pati biji durian terhadap kadar

pati biji durian, maka kadar protein akan

lemak

(Penaeus

semakin tinggi. Berdasarkan uji proksimat

merguiensis). Sumbangan kadar lemak

bakso Udang Putih (Penaeus merguiensis)

pada gizi buah durian adalah 3,0 gram.

maka nampak jelas perbedaan kadar

bakso

Udang

Putih

Setelah dianalisa secara statistik pada

protein antar perlakuan. Kadar protein

selang kepercayaan 95% didapatkan F

bakso Udang Putih (Penaeus merguiensis)

hitung(52,3)

tertinggi

>F

tabel

(6,59), artinya terdapat

terdapat

pada

perlakuan

D

pengaruh yang nyata penambahan pati biji

(22,23%) dan terendah pada perlakuan A

durian terhadap kadar lemak bakso Udang

(18,17%). Hal ini disebabkan karena

Putih. Setelah dilakukan uji lanjut dengan

adanya pengaruh penambahan pati biji

metode Duncant.

Perlakuan A berbeda

durian terhadap kadar protein bakso Udang

dengan perlakuan B, C dan D. Perlakuan B

Putih (Penaeus merguiensis) dan dapat

berbeda nyata dengan C dan D. Perlakuan

dilihat pada sumbangan kadar gizi buah

C berbeda dengan perlakuan D. Dengan

durian adalah 2,4 gram.

Setelah dianalisa secara statistik

Kadar abu bakso Udang Putih (Penaeus

pada selang kepercayaan 95% didapatkan

merguiensis)

F

(6,59), artinya

perlakuan A (8,77%) dan terendah pada

terdapat pengaruh yang nyata penambahan

perlakuan D (5,62%). Hal ini disebabkan

pati biji durian terhadap kadar protein

karena adanya pengaruh penambahan pati

bakso Udang Putih.

biji durian terhadap kadar abu bakso

(53,06) > F

hitung

tabel

Perlakuan A ternyata berbeda dengan

tertinggi

terdapat

pada

Udang Putih (Penaeus merguiensis).

perlakuan B, C dan D. Perlakuan B

Setelah dianalisa secara statistik pada

berbeda nyata dengan C dan D. Perlakuan

selang kepercayaan 95% didapatkan F

C berbeda dengan perlakuan D. Dengan

hitung(38,9)

perkataan lain masing-masing perlakuan

pengaruh yang nyata penambahan pati biji

berbeda nyata.

durian terhadap kadar abu bakso Udang

Protein mempunyai peranan yang

>F

tabel

(6,59), artinya terdapat

Putih.

sangat penting di dalam tubuh. Fungsi

Perlakuan A ternyata berbeda dengan

utamanya sebagai zat pembangun atau

perlakuan B, C dan D. Perlakuan B

pembentuk struktur sel, misalnya untuk

berbeda nyata dengan C dan D. Perlakuan

pembentukan otot, rambut, kulit, membran

C berbeda dengan perlakuan D. Dengan

sel, jantung, hati, ginjal dan beberapa

perkataan lain masing-masing perlakuan

organ penting lainnya. Kemudian terdapat

berbeda nyata.

pula protein yang mempunyai fungsi

Dalam penentuan kadar abu, bahan

khusus, yaitu protein yang aktif. Beberapa

organik dalam makanan akan terbakar

diantaranya adalah enzim yang bekerja

sedangkan bahan an-organik tidak. Bahan

sebagai biokatalisator, hemoglobin sebagai

an-organik sisa pembakaran tersebut yang

pengangkut

sebagai

disebut dengan abu yang terdiri dari bahan

pengatur metabolisme tubuh dan antibodi

mineral seperti fosfor, kalsium, khlor,

untuk

magnesium, belerang sulfida dan bahan

oksigen,

hormon

mempertahankan

tubuh

dari

serangan penyakit (Sirajuddin et al., 2010).

lainya ( Winarno, 1993 ).

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa

semakin banyak presentase penambahan

semakin banyak presentase penambahan

pati biji durian, maka kadar abu akan

pati biji durian, maka kadar karbohidrat

semakin

uji

akan semakin turun. Berdasarkan uji

proksimat bakso Udang Putih (Penaeus

proksimat bakso Udang Putih (Penaeus

merguiensis)

merguiensis)

menurun.

maka

Berdasarkan

nampak

jelas

perbedaan kadar abu antar perlakuan.

perbedaan

maka
kadar

nampak

jelas

karbohidrat

antar

perlakuan. Kadar karbohidrat bakso Udang

perkataan lain masing-masing perlakuan

Putih

berbeda nyata.

(Penaeus

merguiensis)

tertinggi

terdapat pada perlakuan A (33,86%) dan

Menurut Wirawan et al., (2012),

terendah pada perlakuan C (23,49%). Hal

bahwa kandungan karbohidrat pada tepung

ini disebabkan karena adanya pengaruh

biji durian berkisar 28gr – 30gr. Sedangkan

penambahan pati biji durian terhadap kadar

kandungan karbohidrat tepung tapioka

karbohidrat bakso Udang Putih (Penaeus

86,90gr – 88,20gr ( Ratnawati, 2013 ).

vannamei merguiensis) dan dapat dilihat

Karbohidrat memberi rasa manis

pada sumbangan kadar karbohidrat pada

pada makanan, khususnya mono dan

kandungan gizi buah durian yaitu 28,0

disakarida, penghemat protein, apabila

gram.

karbohidrat tidak memenuhi, maka protein
Setelah dianalisa secara statistik

akan

digunakan

untuk

memenuhi

pada selang kepercayaan 95% didapatkan

kebutuhan energi, dengan mengalahkan

F

fungsi

hitung(539,42)

> F

tabel

(6,59), artinya

utamanya

terdapat pengaruh yang nyata penambahan

Sebaliknya

pati biji durian terhadap kadar karbohidrat

mencukupi,

bakso Udang Putih.

digunakan

bila

sebagai

pembangun.

karbohidrat

protein
sebagai

makanan

terutama
zat

akan

pembangun

(

Perlakuan A ternyata berbeda dengan

Susianti et al., 2014). Untuk lebih jelasnya

perlakuan B, C dan D. Perlakuan B

nilai parameter uji proksimat dapat dilihat

berbeda nyata dengan C dan D. Perlakuan

pada Gambar 1.

C berbeda dengan perlakuan D. Dengan

Parameter
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Kadar Air

Kadar Lemak

Kadar Protein

Kadar Abu

Kadar
Karbohidrat

A

30,54

8,66

18,17

8,77

33,86

B

33,61

9,14

18,74

8,29

30,22

C

37,65

9,99

21,48

7,39

23,49

D

27,27

14,38

22,23

5,62

30,50

Gambar 3. Rata-rata Kadar Air, Kadar Lemak, Kadar Protein, Kadar Abu dan Kadar
Karbohidrat dari Bakso Udang Putih (Penaeus merguiensis) dengan
Penambahan Pati Biji Durian (Durio zibethinus Murr)

2. Uji Organoleptik
Tabel 3. Hasil Uji Organoleptik Bakso Udang Putih (Penaeus merguiensis)
Parameter Uji Organoleptik
Perlakuan
Rupa

Warna

Bau

Tekstur

Rasa

A

7,00a

7,08a

6,76a

7,32a

7,40a

B

6,76a

6,52a

6,52a

7,00a

6,92a

C

7,00b

6,36a

6,92a

7,24a

7,16a

D

7,80b

7,32b

6,92a

7,96a

7,64a

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa
semakin banyak presentase penambahan
pati biji durian, maka nilai rupa akan
semakin

tinggi.

putih.
Perlakuan A ternyata berbeda dengan

uji

perlakuan B, C dan D. Perlakuan B

organoleptik bakso Udang Putih (Penaeus

berbeda nyata dengan C dan D. Perlakuan

merguiensis)

jelas

C berbeda dengan perlakuan D. Dengan

perbedaan nilai rupa antar perlakuan. Nilai

perkataan lain masing-masing perlakuan

rupa

berbeda nyata.

bakso

merguiensis)

Berdasarkan

durian terhadap nilai rupa bakso udang

maka

Udang
tertinggi

nampak

Putih

(Penaeus

terdapat

pada

Menurut

Desrosier

dalam

perlakuan D (7,80) dan terendah pada

Arlindawati (1991), kenampakan dan rasa

perlakuan B (6,76). Hal ini disebabkan

merupakan faktor-faktor kualitas makanan

nilai rupa pada perlakuan D lebih disukai

yang penting dan dicerminkan dalam

panelis, yakni berbentuk bulat halus,

bentuk

beraturan ,tidak berongga dan bersih.

Selanjutnya dikatakan bahwa pemanasan

Setelah dianalisa secara statistik pada
selang kepercayaan 95% didapatkan F
hitung(3,403)

atau

rupa

makanan

tersebut.

makanan akan merubah kualitas fisik,
kimia dari makanan itu.

> F tabel (2,37), artinya terdapat

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa

pengaruh yang nyata penambahan pati biji

semakin banyak presentase penambahan
pati biji durian, maka nilai warna akan

semakin

tinggi.

Berdasarkan

uji

pati biji durian, maka nilai bau akan

organoleptik bakso Udang Putih (Penaeus

semakin

merguiensis)

organoleptik bakso Udang Putih (Penaeus

maka

perbedaan nilai warna

nampak

jelas

antar perlakuan.

tinggi.

merguiensis)

Berdasarkan

maka

nampak

uji

jelas

Nilai warna bakso Udang Putih (Penaeus

perbedaan nilai bau antar perlakuan. Nilai

merguiensis)

bau

tertinggi

terdapat

pada

bakso

Udang

Putih

tertinggi

(Penaeus

perlakuan D (7,32) dan terendah pada

merguiensis)

terdapat

pada

perlakuan C (6,36). Hal ini disebabkan

perlakuan D (6,92) dan terendah pada

nilai warna pada perlakuan D lebih disukai

perlakuan B (6,52). Hal ini disebabkan

panelis, yakni berwarna putih merata dan

nilai bau pada perlakuan D lebih disukai

tanpa warna asing.

panelis, karena nilai bau pada bakso udang

Setelah dianalisa secara statistik pada

putih (Penaeus merguiensis) tidak amis,

selang kepercayaan 95% didapatkan F

spesifik bakso udang dan bau bumbu lebih

hitung(3,71)

menonjol.

>F

tabel

(2,37), artinya terdapat

pengaruh yang nyata penambahan pati biji

Setelah dianalisa secara statistik

durian terhadap nilai warna bakso udang

pada selang kepercayaan 95% didapatkan

putih.

F

hitung(0,21)

< F

tabel

(2,37), artinya tidak

Perlakuan A ternyata berbeda dengan

terdapat pengaruh penambahan pati biji

perlakuan B, C dan D. Perlakuan B

durian terhadap nilai bau bakso udang

berbeda nyata dengan C dan D. Perlakuan

putih,

C berbeda dengan perlakuan D. Dengan

terdapat perbedaan.

perkataan lain masing-masing perlakuan
memberikan pengaruh yang berbeda nyata.

walaupun

Aroma
penilaian

secara

angka-angka

merupakan

organoleptik

salah

terhadap

satu
suatu

Warna merupakan suatu sifat bahan

produk. Aroma yang ditimbulkan pada

yang dianggap berasal dari penyebaran

bakso daging ikan berasal dari senyawa -

spektrum sinar, begitu juga sifat kilap

senyawa volatil yang terdapat pada daging

dipengaruhi oleh sinar terutama sinar

ikan dan pencampuran bumbu pada adonan

pantul. Warna bukan merupakan suatu

bakso setelah dilakukan proses pemasakan

benda atau zat melainkan suatu sensasi

( Wirawan et al., 2012).

seseorang oleh karena adanya rangsangan

Citarasa dan aroma timbul karena

dari bekas energi radiasi yang jatuh ke

adanya senyawa kimia ilmiah dan reaksi

mata ( Isdianti, 1996).

senyawa

tersebut

lidah.

Citarasa

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa
semakin banyak presentase penambahan

dengan
bahan

ujung-ujung
pangan

sesungguhnya ada tiga komponen yaitu

bau, rasa dan rangsangan mulut. Bau

ditimbulkan

makanan banyak menentukan kelezatan

selanjutnya

bahan tersebut ( Winarno, 1993 ).

perubahan tekstur atau viskositas bahan

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa
semakin banyak presentase penambahan

tinggi.

Berdasarkan

bahan

dikatakan

tersebut,

pula

bahwa

dapat mempengaruhi rasa dan bau yang
ditimbulkan ( Desmayeni, 2003 ).

pati biji durian, maka nilai tekstur akan
semakin

oleh

Arlius (1998), menyatakan bahwa

uji

tekstur adalah salah satu penilaian kualitas

organoleptik bakso Udang Putih (Penaeus

suatu produk selain dari pada nilai

merguiensis)

makanan dan lebih dari 90% responden

maka

nampak

perbedaan nilai tekstur

jelas

antar perlakuan.

menyatakan mutu berhubungan dengan

Nilai tekstur bakso Udang Putih (Penaeus
merguiensis)

tertinggi

terdapat

pada

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa
semakin banyak presentase penambahan

perlakuan D (7,96) dan terendah pada

pati biji durian, maka nilai rasa

perlakuan B (7,00). Hal ini disebabkan

semakin

nilai tekstur pada perlakuan D lebih

organoleptik bakso Udang Putih (Penaeus

disukai panelis, karena nilai tekstur pada

merguiensis)

bakso udang putih (Penaeus merguiensis)

perbedaan nilai rasa antar perlakuan. Nilai

padat, kompak dan kenyal.

rasa

Setelah dianalisa secara statistik

tinggi.

bakso

merguiensis)

Berdasarkan

maka

nampak

udang
tertinggi

putih

akan
uji

jelas

(Penaeus

terdapat

pada

pada selang kepercayaan 95% didapatkan

perlakuan D (7,64) dan terendah pada

F

(2,37), artinya tidak

perlakuan B (6,92). Hal ini disebabkan

terdapat pengaruh penambahan pati biji

nilai rasa pada perlakuan D lebih disukai

durian terhadap nilai tekstur bakso Udang

panelis, karena nilai rasa pada bakso

Putih,

Udang Putih (Penaeus merguiensis) lezat,

hitung(2,08)

< F

tabel

walaupun

secara

angka-angka

terlihat perbedaan.

dominan rasa udang dan bumbu cukup

Menurut Wibowo (2006) tekstur

menonjol.

bakso daging adalah kompak, elastis,

Setelah dianalisa secara statistik

kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak

pada selang kepercayaan 95% didapatkan

ada serat daging, tidak lembek, tidak basah

F

berair dan tidak rapuh. Bahan pengemulsi

terdapat pengaruh penambahan pati biji

yang berperan dalam adonan emulsi adalah

durian terhadap nilai rasa bakso udang

protein.

putih,

Tekstur

dan

konsistensi

suatu

bahan akan mempengaruhi cita rasa yang

hitung

(1,14) < F

berbeda.

walaupun

tabel

(2,37), artinya tidak

secara

angka-angka

Menurut Hadiwiyoto (1993), rasa
enak sering dikaitkan dengan zat atau

komponen – komponen penyusun makanan
seperti protein, lemak, dan vitamin.

senyawa pemberi aroma rasa yang ada
pada ikan.

Senyawa-senyawa

Menurut Murniyati dan Sunarman

tersebut

(2000), semakin tinggi kandungan lemak

antara lain adalah senyawa aldehida,

yang terdapat pada bakso ikan dapat

lakton, keton, metil, dimetil, hidroksi,

menimbulkan rasa hambar dan bau amis

furanon. Sedangkan menurut Wirawan et

pada bahan makanan. Untuk lebih jelasnya

al.,

nilai parameter uji proksimat dapat dilihat

(2012)

rasa

dipengaruhi

oleh

pada Gambar 3.

Parameter
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Rupa

Warna

Bau

Rasa

Tekstur

A

7,00

7,08

6,76

7,32

7,40

B

6,76

6,52

6,52

7,00

6,92

C

7,00

6,36

6,92

7,24

7,16

D

7,80

7,32

6,92

7,96

7,64

Gambar 3. Rata-rata Nilai Rupa, Warna, Bau, Rasa dan Tekstur Bakso Udang
Putih (Penaeus merguiensis)
nilai rupa (7,80), nilai warna (7,32),

Kesimpulan
1.

2.

Hasil uji proksimat bakso udang putih

nilai bau (6,92), nilai tekstur (7,64)

(Penaeus merguiensis) pada perlakuan

dan

D nilai yang terbaik adalah: kadar air

penglihatan mata bakso perlakuan D

(27,27%),

memiliki

kadar

lemak (14,38%),

nilai

rasa

rupa

(7,96).

(bentuk

Secara

halus,

kadar protein (22,23%), kadar abu

beraturan, tidak berongga dan bersih),

(5,62%)

warna (putih merata dan tanpa warna

dan

kadar

karbohidrat

(30,50%).

asing), bau (tidak amis, spesifik aroma

Hasil uji organoleptik bakso udang

bakso

putih (Penaeus merguiensis) pada
perlakuan D nilai yang terbaik adalah:

udang

dan

bumbu

lebih

menonjol), tekstur (padat, kompak dan
kenyal) dan rasa (lezat, rasa udang dan
bumbu cukup menonjol)

Mujair (Tilapia mossambica). Fakultas
Pertanian. IPB. Bogor

Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut tentang lamanya penyimpanan bakso
Udang Putih (Peneaus merguiensis) yang
ditambah dengan pati biji durian (Durio
zibethinus Murr).
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