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ABSTRAK 

Dendeng adalah irisan daging tipis berbumbu dan dikeringkan, biasanya digunakan daging 

sapi sebagai bahan bakunya. Bahan alternatif yang dapat digunakan selain daging sapi adalah 

ikan. Ikan gabus mengandung protein yang cukup tinggi yaitu 25,5%. Ikan gabus memiliki 

tekstur yang rapuh jika terkena panas, oleh sebab itu diperlukan bahan pengisi atau pengikat 

agar dendeng tidak mudah rapuh, bahan pengisi atau pengikat yang digunakan adalah tepung 

antara lain tepung tapioka, tepung terigu, tepung mocaf, tepung sagu dan tepung maizena. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi jenis tepung pada 

pembuatan dendeng ikan gabus terhadap karakteristik fisikokimia dan organoleptik dendeng 

ikan gabus yang dihasilkan. Metode penelitian adalah Racangan Acak Lengkap (RAL) 1 faktor 

yaitu variasi jenis tepung yang berbeda sebagai bahan pengisi. Perlakuan P1: Tepung Tapioka, 

P2 : Tepung Terigu, P3: Tepung Mocaf, P4 : Tepung Sagu dan P5 : Tepung Maizena. Parameter 

yang diamati adalah kadar air, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, elastisitas sebelum 

digoreng, elastisitas sesudah digoreng dan uji organoleptik (warna, aroma, rasa dan 

kekenyalan). Apabila terjadi pengaruh yang nyata dilanjutkan dengan BNJ pada taraf 5%. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi jenis tepung sebagai bahan pengisi 

berpengaruh nyata terhadap kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar karbohidrat, elastisitas 

sebelum digoreng, elastisitas sesudah digoreng dan uji organoleptik warna, aroma, rasa, dan 

kekenyalan. Hasil penelitian terbaik Perlakuan P2 yaitu tepung terigu dengan kadar air  15,67 

%, kadar protein 20,2932 %, kadar lemak 1,38% , kadar karbohidrat 57,35% elastisitas sebelum 

digoreng 9,55      , elastisitas sesudah digoreng 8,89       serta Uji Organoleptik warna 

6,56, Aroma 6,32, Rasa 5,56 dan kekenyalan 4,56. 

 

Kata Kunci : Dendeng, Ikan Gabus, Variasi Jenis Tepung 

 

ABSTRACT 

Dendeng (Indonesian Dried Meat Product) is a thin slice of seasoned meat and dried 

up,  usually used beef as ingridients. Alternative ingredients for a beef  that can be use  are fish. 

Snakehead fish contains a fairly high protein, which is 25.5%.  Snakehead fish has brittle nature 

in processing, so required filler or  binder to make dendeng to not easily brittle, as ussual the 

filler or binder use is  flour, include tapioca flour, wheat flour, mocaf flour, sago flour and 

maizena flour. 

This study aims to determine the effect of variations flour on processing dendeng 

snakehead fish to the physicochemicals and organoleptic characteristics of  dendeng snakehead 

fish. The research method is a Completely Randomized Design (CRD) 1 factor, the treatment is 

a variation of different types flour as fillers. Treatment of P1 : Tapioca Flour, P2 : Wheat 

Flour, P3 : Mocaf Flour, P4 : Sago Flour and P5 : Maizene Flour. The Variables observed 
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were water content, fat content, protein content, carbohydrate content, elasticity and 

organoleptic test (color, flavor, taste and elasticity). If there is a significant effect, it will 

continue with BNJ at the level of 5%. 

The results showed that the variety of flour as filler or binder had a significant effect on 

moisture content, protein content, fat content, carbohydrate content, elasticity before frying, 

elasticity after frying and organoleptic test of color, flavor, taste, and elasticity . The best 

results of the P2 treatment are wheat flour with a moisture content of 15.67%, protein content 

of 20.2932%, fat content of 1.38%, carbohydrate content of 57.35% elasticity before being fried 

9.55      , elasticity after frying 8.89      ,  and  Organoleptic Test color 6.56 , flavor 

6.32 ,taste 5.56 and elasticity 4.56. 

 

Keywords: Dendeng, Snakehead Fish, Flour Type Variations 
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PENDAHULUAN 

Dendeng merupakan makanan yang 

berbentuk lempengan yang terbuat dari 

irisan atau gilingan daging segar berasal 

dari sapi sehat yang telah diberi bumbu 

dan dikeringkan dengan tujuan 

pengawetan (SNI 2908-2013). Ciri khas 

dari dendeng adalah kering, teksturnya 

lembut, menyatu, padat, rasanya manis 

dan dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang lama  (Iskandar, 2015). 

Pada umumnya masyarakat 

mengenal dendeng berasal dari daging 

baik daging sapi, ayam ataupun yang 

lain. Selain bisa menggunakan daging 

sapi, dendeng bisa dibuat dengan bahan 

dasar yang berasal dari ikan. Dendeng 

ikan merupakan salah satu produk 

olahan ikan tradisional dengan cara 

pengeringan dan digolongkan sebagai 

bahan pangan semi basah yaitu suatu 

makanan yang mempunyai kadar air 

tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 

rendah bersifat elastis dan tidak terasa 

kering. Salah satu alternatif dendeng 

ikan adalah dendeng ikan gabus yang 

dapat menambah diversifikasi 

pengolahan pangan (Cici, 2009). 

Menurut Suprayitno (2008) Ikan 

gabus mengandung protein yang lebih 

tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya 

yaitu 25,5%. Ikan gabus dipilih menjadi 

bahan pembuat dendeng karena ikan 

gabus mudah ditemukan, mempunyai 

kandungan gizi yang tinggi, serta ikan 

gabus memiliki daging yang banyak, 

berwarna putih dan tulang yang sedikit 

sehingga cocok diolah menjadi dendeng.   

Ikan gabus memiliki tekstur yang 

mudah rapuh atau hancur apabila terkena 

panas, maka dari itu dalam pembuatan 

dendeng ikan gabus diperlukan bahan 

tambahan yang berfungsi sebagai bahan 

pengisi atau bahan pengikat. Menurut 

Iskandar (2015) dalam penelitiannya 

dendeng giling ikan pari formulasi 

terbaik adalah dengan konsentrasi 

tepung tapioka 9%. Bahan pengisi dalam 

pembuatan dendeng bertujuan untuk 

memperbaiki elastisitas produk akhir dan 

membentuk tekstur yang padat dan 
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kompak. Bahan pengisi yang digunakan 

yaitu tepung.   

Tepung mempunyai jenis beragam 

dan memiliki karakteristik yang berbeda-

beda yang nantinya akan mempengaruhi 

hasil akhir olahannya. Berbagai macam 

tepung sebagai bahan pengisi atau 

pengikat pada dendeng ikan gabus perlu 

dilakukan penelitian untuk mendapatkan 

dendeng ikan gabus dengan jenis tepung 

yang sesuai sehingga menghasilkan 

karakteristik fisikokimia dan 

organoleptik dendeng ikan gabus yang 

baik. 

METODE PENELITIAN 

Bahan 

Bahan baku yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Ikan gabus yang 

diperoleh dari budidaya ikan gabus di 

desa Mangunsari kecamatan Tegowanu 

Kabupaten Grobogan. tepung tapioka, 

tepung terigu, tepung mocaf, tepung 

sagu dan tepung maizena), Air,  gula 

merah, garam, asam jawa, lengkuas, 

ketumbar, bawang putih, bawang merah. 

Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Blender, timbangan, 

gelas ukur, kompor gas, baskom, 

mangkuk, sendok, loyang, cabinet dryer, 

beaker glass, tabung reaksi. 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang 

digunakan yaitu Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 1 faktor yaitu 

variasi jenis tepung yang berbeda, 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan. Adapun 

perlakuan yang digunakan adalah P1: 

Tepung Tapioka, P2 : Tepung Terigu, 

P3: Tepung Mocaf , P4: Tepung sagu , 

P5: Tepung Maizena. Konsentrasi yang 

digunakan adalah 9% dari total bahan 

100 g 

Proses Pembuatan Dendeng Ikan 

Gabus 

1. Proses penghalusan bumbu 

a. Pengupasan 

Pengupasan merupakan proses 

pemisahan kulit dengan bagian yang 

akan dikonsumsi. Pengupasan dilakukan 

dengan alat bantu pisau. Bumbu-bumbu 

dalam pembuatan dendeng ikan gabus 

seperti bawang merah, bawang putih, 

lengkuas, Asam Jawa dikupas terlebih 

dahulu menggunakan pisau. 

b. Pencucian 

Bumbu-bumbu sepeti bawang 

merah, bawang putih,dan  lengkuas 

dicuci menggunakan air bersih dan 

mengalir untuk menghilangkan kotoran 

yang menempel. 

c. Perajangan 

Bumbu-bumbu seperti bawang 

merah, bawang putih, lengkuas, gula 

merah di rajang kecil-kecil hal ini 

bertujuan untuk memudahkan dalam 

proses penghalusan. 

d. Penghalusan 

Penghalusan bumbu dilakukan 

menggunakan blender. Penghalusan 

bertujuan menghaluskan bumbu hingga 

menjadi seperti bubur sehingga 

memudahkan proses pencampuran. 

2. Proses Pembuatan Lumatan ikan 

Gabus 

a. Sortasi 

Proses pembuatan dendeng 

dimulai dengan melakukan sortasi pada 
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ikan gabus bertujuan untuk memilih ikan 

gabus dengan kualitas yang baik, tidak 

cacat, dan segar. Ikan gabus disortasi 

dengan berat 200-300 gram hal ini 

bertujuan agar memudahkan saat proses 

pemfilletan dan keseragaman umur. 

b. Penyisikan dan Penyiangan 

Proses penyisikan ikan gabus 

dilakukan menggunakan pisau yaitu 

dengan menggosokan pisau ke tubuh 

ikan gabus sampai semua sisik rontok. 

Gunakan pisau dengan arah berlawanan 

atau dari ekor kearah kepala. Penyiangan 

adalah memisahkan atau menghilangkan 

isi perut dan insang dari badan ikan. 

c. Pencucian  

Ikan gabus dicuci menggunakan 

air bersih dan mengalir hal ini bertujuan 

untuk menghilangkan kotoran dan sisa 

darah ditubuh ikan gabus. 

d. Pemfilletan 

Pemfilletan adalah upaya 

pemisahan daging dengan tulang. 

Caranya menggunakan pisau yang tajam 

ikan gabus pada pangkal kepala dipotong 

sampai ketulang, kemudian daging ikan 

gabus disayat sampai daging terlepas 

dari tulang, kulit ikan gabus dipisahkan 

dan diperoleh daging yang bebas dari 

tulang dan kulit. 

e. Penghalusan  

Penghalusan daging ikan gabus 

menggunakan blender. Penghalusan ini 

untuk menghaluskan daging ikan gabus 

menjadi lumatan agar saat diolah mudah 

dicampurkan dengan bahan lainnya. 

f. Penimbangan 

Penimbangan adalah salah satu 

kegiatan yang penting dilakukan untuk 

menentukan berat ikan gabus yang akan 

digunakan agar sampel yang digunakan 

tidak memiliki berat yang berbeda pada 

saat proses pencampuran. 

3. Proses Pembuatan Dendeng 

a. Pencampuran I 

Pencampuran I dilakukan dengan 

mencampurkan daging dengan bumbu 

yang sudah dihaluskan. Proses 

pencampuran ini dilakukan 

menggunakan sendok didalam baskom. 

b. Pencampuran II 

Pencampuran II yaitu proses 

pencampuran lanjutan dari campuran I 

yang selanjutnya ditambahkan dengan 

bahan pengisi yaitu penggunaan variasi 

tepung (tepung tapioka, tepung terigu, 

tepung mocaf, tepung sagu dan tepung 

maizena) sebesar 9 % yang sebelumnya 

sudah dicampur dengan Air 3 ml. 

c. Pencetakan  

Pencetakan adonan diletakan di 

loyang berukuran 10 x 25 cm yang sudah 

dilapisi Alumunium foil, kemudian 

diratakan menggunakan solet hingga 

tebalnya merata.  Setelah itu dendeng 

dipotong-potong dengan ukuran 4x6 cm.  

d. Pengeringan 

Pengeringan dilakukan dengan 

menggunakan cabinet dryer pada suhu 

(60 ) dan lama pengeringan selama 6 

jam. Pengeringan ini bertujuan untuk 

menguapkan sebagian air yang ada 

dalam dendeng. 

e. Penggorengan  

Penggorengan pada proses 

pembuatan dendeng ini menggunakan 

media pemanas minyak goreng. 

Penggorengan ini bertujuan untuk 

mematangkan kembali dendeng. Proses 

penggorengan dilakukan pada suhu 160 

  selama 3 detik. 
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Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati yaitu kadar air, 

kadar lemak, kadar protein, kadar 

karbohidrat, elastisitas sebelum dan 

sesudah digoreng dan uji organoleptik 

(warna, aroma, rasa, kekenyalan). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KADAR AIR 

Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung sebagai 

bahan pengisi berpengaruh nyata 

terhadap kadar air dendeng ikan gabus  

(F hit > F tabel) dan setelah itu 

dilakukan uji lanjut BNJ pada taraf 5%. 

Hasil sidik ragam menunjukan bahwa 

rerata kadar air dendeng ikan gabus 

kisaran antara 15,67 – 20,49 %. 

 

Gambar 1. Grafik Rerata Kadar Air 

Berdasarkan grafik Hasil uji lanjut 

BNJ pada taraf 5% menunjukkan bahwa 

P2, P3, dan P5 tidak berbeda nyata hal 

ini disebabkan karena kandungan 

amilosa yang hampir sama yaitu Tepung 

terigu 25%, tepung mocaf 23 % dan 

tepung maizena 25%. Amilosa pada 

tepung berperan dalam pembentukan gel 

yang mempunyai kemampuan 

mengemulsi dan mengikat air karena 

amilosa mempunyai kemampuan 

membentuk ikatan hidrogen yang lebih 

besar dari pada amilopektin. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Sudarmanto 

(1999), Granula pati yang tersusun atas 

amilosa bersifat hidroskopis (mudah 

menyerap air).  

P1 (tepung tapioka) mempunyai 

kadar air tertinggi hal ini disebabkan 

karena kandungan amilosa pada tepung 

tapioka yang lebih rendah dibandingkan 

tepung lainnya yaitu amilosa 17% 

sehingga kemampuan mengemulsi dan 

mengikat air rendah.  

KADAR PROTEIN  

Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung sebagai 

bahan pengisi berpengaruh terhadap 

kadar protein dendeng ikan gabus (F 

hitun > F tabel) dan setelah itu dilakukan 

uji lanjut BNJ  pada taraf 5%. Hasil 

analisa sidik ragam menunjukkan bahwa 

rerata kadar protein dendeng ikan gabus 

yaitu berkisar antara 18.965 – 20.293 %. 

 

Gambar 2. Grafik Rerata Kadar Protein 

Berdasarkan Grafik hasil uji lanjut 

BNJ pada taraf 5% menunjukkan bahwa 

P2, P3, P4, dan P5 tidak berbeda nyata 

hal ini disebabkan karena kadar protein 

yang cukup tinggi yaitu tepung terigu 8 – 

20.49 c 
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14%, tepung mocaf 3,42%, tepung sagu 

1,4% dan tepung maizena 5,07% 

sehingga memiliki karakteristik yang 

hampir sama. Tepung terigu memiliki 

kadar protein yang cukup tinggi. Tepung 

mocaf  mengalami Proses Fermentasi 

yang dapat meningkatkan kadar protein 

karena bakteri asam laktat banyak 

menghasilkan enzim protoase maupun 

enzim peptidase sehingga dapat 

meningkatkan kadar protein. 

P1 (tepung tapioka) berbeda nyata 

dengan P2, P3, P4 dan P5 hal ini 

disebabkan karena kandungan protein 

tepung tapioka yang rendah yaitu 1,1 %. 

Hal ini sesuai penelitian Mutiara (2016), 

bahwa semakin banyak tepung tapioka 

yang ditambahkan maka semakin 

menurun kadar protein mie jagung, hal 

ini karena kadar protein tepung tapioka 

lebih rendah dari tepung jagung. 

KADAR LEMAK 

         Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung sebagai 

bahan pengisi berpengaruh terhadap 

kadar lemak  (F hitung > F tabel). Dan 

setelah itu dilakukan uji lanjut BNJ  pada 

taraf 5%. Hasil analisis menunjukan 

bahwa rerata kadar lemak dendeng ikan 

gabus antara 1.02% sampai 1.38%. 

 

Grafik 3. Grafik Rerata Kadar lemak 

Berdasarkan Grafik hasil uji lanjut BNJ 

pada taraf 5% menunjukkan bahwa P2 

(tepung terigu) mempunyai Kadar lemak 

tertinggi hal ini disebabkan karena 

tepung terigu memiliki kadar lemak yang 

cukup tinggi dibanding tepung lainnya 

yaitu 1,3% selain itu kadar protein yang 

tinggi pada tepung terigu juga 

menyebabkan tingginya kadar lemak hal 

ini disebabkan karena pada proses 

pembuatan dendeng, daging ikan gabus 

dan tepung merupakan penyedia 

lipoprotein (ikatan lemak – protein) yang 

berperan dalam proses pembentukan 

emulsi (Winarno, 2004).  

 Perlakuan P1 (tepung tapioka)  

tidak berbeda nyata dengan  P3 (tepung 

mocaf) hal ini disebabkan karena tepung 

tapioka dan tepung mocaf merupakan 

tepung dari ubi kayu sehingga 

mempunyai kadar lemak yang hampir 

sama yaitu 0,4 – 0,8 %. Bakteri yang 

tumbuh selama proses fermentasi tepung 

mocaf tidak menghasilkan enzim – 

enzim pemecah lemak sehingga adanya 

proses fermentasi tidak berpengaruh 

terhadap pengurangan kadar lemak dari 

ubi kayu. Perendaman air juga tidak 

berdampak terhadap berkurangnya kadar 

lemak ubi kayu (Normasari, 2010). 

 

KADAR KARBOHIDRAT 

 Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung  sebagai 

bahan pengisi berpengaruh terhadap 

kadar karbohidrat dendeng ikan gabus  

(F hitung > F tabel) dan setelah itu 

dilakuka n uji lanjut BNJ  taraf pada 5%. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

Rerata kadar karbohidrat berkisar antara 

53,63 – 57,35%. 

1,02 a 

1,38 d 
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Gambar 4. Grafik Rerata Kadar 

Karbohidrat. 

  

 Berdasarkan Grafik diatas Hasil 

Uji lanjut BNJ (Beda Nyata Jujur) pada 

taraf 5 % menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang nyata pada perlakuan P2 

dan P4, hal ini disebabkan karena P2 

(tepung terigu) memiliki kandungan 

karbohidrat  77,1 %. Tingginya kadar 

karbohidrat pada perlakuan disebabkan 

amilopektin pada bahan pengisinya 

masing-masing tepung. Semakin tinggi 

kandungan amilopektin menyebabkan 

semakin tinggi pula karbohidratnya.  

 P4 (tepung sagu) memiliki 

kadar karbohidrat rendah yaitu 53,63 % 

hal ini berarti tepung sagu mengalami 

penurunan kadar karbohidrat. Penurunan 

karbohidrat bisa terjadi karena 

kemampuan karbohidrat untuk 

bergabung dengan senyawa lain juga 

pengaruh dari pengeringan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Mulyono 

(1976), karbohidrat seringkali bergabung 

dengan senyawa golongan lain seperti 

protein yang disebut glikoprotein dan 

pernyataan Aslami (2014), pengaruh 

panas selama pengeringan dapat 

menyebabkan terjadinya reaksi maillard 

antara senyawa amino dan gula 

pereduksi sehingga dapat menyebabkan 

menurunnya kadar karbohidrat.  

ELASTISITAS SEBELUM DIGORENG 

 Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung sebagai 

bahan pengisi berpengaruh terhadap 

elastisitas sebelum digoreng dendeng 

ikan gabus (F hit > F tabel), dan setelah 

itu dilakukan uji lanjut BNJ pada taraf 

5%. Berdasarkan hasil pengujian 

elastisitas dendeng sebelum digoreng 

diperoleh rata – rata antara 1,16 – 9,55 

N/   . Elastisitas sebelum digoreng 

dendeng ikan gabus tertinggi pada 

perlakuan P2 (tepung terigu)  yaitu 

sebesar 9,55 N/    

 

Gambar 5. Grafik Elastisitas sebelum 

digoreng            

           Berdasarkan grafik Hasil Uji 

lanjut BNJ pada taraf 5% menunjukkan 

bahwa nilai elastisitas dendeng sebelum 

digoreng tertinggi ditunjukan oleh 

perlakuan P2 (tepung terigu) hal ini 

disebabkan karena kandungan protein 

gluten yang terdapat didalam tepung 

terigu. Gluten merupakan komponen 

dalam tepung terigu yang dapat 

meningkatkan elastisitas maupun tekstur. 

Dalam gluten terdapat protein yaitu 

glutenin dan gladin. Glutenin merupakan 

fraksi protein yang memberikan 

kepadatan dan kekuatan pada adonan 

untuk menahan gas pada pengembangan 
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adonan serta berperan dalam pembuatan 

sruktur adonan. Sedangkan gliadin 

adalah fraksi protein yang memberikan 

sifat lembut dan elastis (Anni, 2008).  

        P1 (Tepung tapioka) memiliki nilai 

elastisitas terendah karena menurut 

Koesomo (1986) tepung tapioka 

memiliki sifat – sifat tidak mudah 

menggumpal, mempunyai daya perekat 

yang tinggi, dan tidak mudah pecah 

ataupun rusak. Sehingga pati yang 

terkandung dalam tepung tapioka dapat 

mempengaruhi elastisitas dendeng ikan 

gabus.  

ELASTISITAS SESUDAH DIGORENG  

           Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung sebagai 

bahan pengisi berpengaruh terhadap 

elastisitas sesudah digoreng dendeng 

ikan gabus (F hit > F tabel) dan setelah 

itu dilakukan uji lanjut BNJ  pada taraf 

5%. Berdasarkan hasil pengujian 

elastisitas dendeng ikan gabus sesudah 

digoreng dengan variasi jenis tepung 

sebagai bahan pengisi dihasilkan rerata 

berkisar antara 2,12 – 8,89 N/   . 

 

Grafik 6. Elastisitas Sesudah Digoreng     

       Berdasarkan grafik diatas hasil uji 

lanjut BNJ pada taraf 5% menunjukkan 

bahwa P2 berbeda nyata dengan P1, P3, 

P4, dan P5. Hal ini disebabkan karena 

tepung terigu mengandung  protein 

gluten. Gluten merupakan komponen 

dalam tepung terigu yang dapat 

meningkatkan elastisitas maupun tekstur.  

      Pada perlakuan P1, P3, P4, dan P5 

tidak berbeda nyata hal ini disebabkan 

karena tepung tapioka, tepung mocaf, 

tepung sagu dan tepung maizena 

memiliki kadar pati yang cukup tinggi. 

Komponen penyusun kadar pati berupa 

amilosa dan amilopektin. Amilopektin 

merupakan komponen yang berperan 

penting dalam proses gelatinisasi. 

Tingginya amilopektin dapat 

mengganggu pembentukan gel dan 

menurunkan elastisitas (Eliason dan 

Gudmunsson, 1996).  Nilai elastisitas 

dendeng ikan gabus sesudah digoreng 

cenderung mengalami kenaikkan 

terhadap nilai elastisitas dendeng ikan 

gabus sebelum digoreng. Hal ini karena 

tingginya suhu pemanasan akan 

menyebabkan penguapan air semakin 

besar sehingga kadar air dalam bahan 

rendah menyebabkan daya tarik semakin 

besar dan meningkatkan nilai elastisitas. 

WARNA  

     Hasil pengukuran warna pada 

dendeng ikan gabus dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan 

variasi jenis tepung sebagai bahan 

pengisi dengan berdasarkan penilaian 

panelis. Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung sebagai 

bahan pengisi berpengaruh terhadap 

warna dendeng ikan gabus (F hit > F  

tabel). Berdasarkan hasil mutu hedonik 

warna dendeng ikan gabus dengan 

perbedaan berbagai macam jenis tepung 
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sebagai bahan pengisi yang dihasilkan 

berkisar antara 3,00 – 6,56, Artinya 

penilaian panelis terhadap warna 

dendeng ikan gabus berada pada kriteria 

warna kuning tua hingga coklat tua. 

 

Gambar 7. Grafik Rerata Warna 

Berdasarkan Grafik diatas hasil 

uji lanjut BNJ pada taraf 5% 

menunjukkan tingginya penilaian panelis 

pada perlakuan P2 (tepung terigu) dan 

P5 (tepung maizena) hal ini disebabkan 

karena adanya reaksi maillard antara 

gugus amin dan gula redusksi, protein 

yang tinggi dari tepung terigu dan 

maizena serta ikan gabus menjadi gugus 

amin dan gula reduksi diperoleh dari 

gula merah yang ditambahkan sehingga 

terbentuk warna cokla tua pada dendeng 

ikan gabus.  

P3 (tepung mocaf) berbeda nyata 

dengan P1 (tepung terigu) dimana 

tepung terigu menghasilkan warna coklat 

sedangkan tepung mocaf menghasilkan 

warna kuning hal disebabkan karena 

Bakteri Asam Laktat (BAL) yang 

digunakan pada pembuatan tepung 

mocaf bisa mencegah proses 

pencoklatan (Browning).  Subagyo 

(2002), menyatakan bahwa warna cerah 

pada tepung mocaf karena tidak terjadi 

proses hidrolisis protein, sehingga 

pencoklatan yang disebabkan oleh reaksi 

Maillard tidak berlangsung secara 

intensif.  

AROMA 

Hasil pengukuran Aroma pada 

dendeng ikan gabus dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan 

variasi jenis tepung sebagai bahan 

pengisi dengan berdasarkan penilaian 

panelis. Berdasarkan hasil sidik ragam 

penggunaan variasi jenis tepung 

berpengaruh terhadap aroma dendeng 

ikan gabus (F hit > F  tabel)  dan setelah 

itu dilakukan uji lanjut BNJ (Beda Nyata 

Jujur) pada taraf 5% . Berdasarkan hasil 

mutu hedonik Aroma dendeng ikan 

gabus dengan perbedaan berbagai 

macam jenis tepung sebagai bahan 

pengisi yang dihasilkan berkisar antara 

2,44 – 6,32 Artinya penilaian panelis 

terhadap aroma dendeng ikan gabus 

berada pada kriteria sangat tidak bau 

ikan gabus hingga amat sangat bau ikan 

gabus. 

 

Gambar 8. Grafik Rerata Aroma  

Berdasarkan grafik diatas hasil 

Uji lanjut BNJ (Beda Nyata Jujur) pada 

taraf 5% menunjukkan bahwa P2 dan P3 
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berbeda nyata dengan P4, P5 dan P1.  

Hasil uji organoleptik aroma dendeng 

ikan gabus berbanding lurus dengan rasa 

dendeng ikan gabus dimana semakin 

sangat bau ikan gabus maka semakin 

sangat berasa ikan gabus. 

Tingginya Penilaian P2 (tepung 

terigu) dan P3 (tepung mocaf) 

disebabkan oleh Kandungan protein 

yang tinggi pada tepung terigu dan 

mocaf. Aroma dendeng ikan gabus 

sangat berkaitan dengan kandungan 

protein pada tepung dan proses 

pemanasan. Tingginya protein membuat  

protein untuk berikatan dengan lemak 

dan air membuat terbentuknya aroma 

yang khas. Sedangkan P1 (tepung 

tapioka) memiliki penilaian yang rendah 

hal ini karena tepung tapioka terdiri dari 

granula-granula pati yang tidak berbau 

jadi aroma tepung tepioka tidak 

berpengaruh terhadap aroma dendeng.  

Aroma amis ikan yang hilang 

pada dendeng ikan gabus disebabkan 

karena penggunaan jenis bumbu-bumbu 

dalam pembuatan dendeng mengandung 

senyawa volatile sehingga dapat 

menghilangkan bau tidak sedap pada 

dendeng . Ketumbar memberikan aroma 

dan rasa yang khas dan bawang putih 

memberi aroma dan penyedap rasa 

karena adanya enzim lyase yang masuk 

ke dalam cytoplasma.  

RASA  

         Hasil pengukuran Rasa pada 

dendeng ikan gabus dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh penggunaan 

berbagai macam jenis tepung sebagai 

bahan pengisi dengan berdasarkan 

penilaian panelis. Berdasarkan hasil 

sidik ragam menyatakan penggunaan 

variasi jenis tepung sebagai bahan 

pengisi berpengaruh terhadap aroma 

dendeng ikan gabus (F hit > F  tabel) dan 

setelah dilakun uji lanjut BNJ pada taraf 

5%. Berdasarkan hasil mutu hedonik 

Rasa dendeng ikan gabus dengan variasi 

jenis tepung sebagai bahan pengisi yang 

dihasilkan berkisar antara 2,32 – 6,16 

Artinya penilaian panelis terhadap Rasa 

dendeng ikan gabus berada pada kriteria 

sangat tidak berasa ikan gabus hingga 

amat sangat berasa ikan gabus. 

 

Gambar 9. Grafik Rerata Rasa 

Berdasarkan Grafik Hasil uji 

lanjut BNJ pada taraf 5%  menunjukkan 

bahwa P2 dan P3 berbeda nyata dengan 

P4, P5 dan P1. Hasil uji oranoleptik rasa 

dendeng ikan gabus berbanding lurus 

dengan aroma dendeng ikan gabus 

dimana semakin sangat berasa ikan 

gabus maka semakin sangat bau ikan 

gabus. Tingginya penilaian panelis pada 

P2 dan P3 disebabkan karena tingginya 

protein pada perlakuan P2, dan P3 

sehingga membuat dendeng semakin 

berasa ikan gabus.  Sedangkan 

rendahnya penilaian P1 disebabkan 

karena rendahnya protein pada P1 
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sehingga rasa ikan gabus menjadi 

berkurang.  

   Rasa dendeng ikan gabus 

terbentuk akibat suhu pengeringan yang 

tinggi terjadi reaksi maillard dan rasa 

dari gula, rempah-rempah dan lemak 

dari ikan gabus akan mencair sehingga 

menambah palatabilitas dan dapat 

memberikan berbagai komponen cita 

rasa pada produk dendeng. Protein dan 

lemak dalam makanan berfungsi 

meningkatkan palatabilitas yaitu rasa 

enak. Menurut Kurniati (2006) rasa 

dendeng dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain rasa daging, bumbu 

dan pengaruh pengeringan serta 

penggorengan. 

KEKENYALAN  

Hasil pengukuran kekenyalan 

pada dendeng ikan gabus dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh penggunaan 

berbagai macam jenis tepung sebagai 

bahan pengisi dengan berdasarkan 

penilaian panelis. Berdasarkan hasil 

sidik ragam menyatakan penggunaan 

variasi jenis tepung sebagai bahan 

pengisi  pengaruh terhadap kekenyalan 

dendeng ikan gabus (F hit > F  tabel)  

dan setelah dilakukan uji lanjut BNJ 

pada taraf 5%.  

Berdasarkan hasil mutu hedonik 

kekenyalan dendeng ikan gabus dengan 

perbedaan berbagai macam jenis tepung 

sebagai bahan pengisi yang dihasilkan 

antara 1,76 – 5,08 Artinya penilaian 

panelis terhadap kekenyalan dendeng 

ikan gabus berada pada kriteria sangat 

tidak kenyal hingga kenyal. 

 

Gambar 10. Grafik Rerata Kekenyalan   

       Berdasarkan grafik diatas hasil uji 

lanjut BNJ (Beda Nyata Jujur) pada taraf 

5% menunjukkan bahwa pada perlakuan 

P2, P3, dan P5 berbeda nyata dengan P1 

dan P4. Tingginya nilai kekenyalan pada 

P2 (Tepung terigu), P3 (tepung mocaf), 

dan P5 (tepung maizena) disebabkan 

oleh kadar protein dan kadar air yang 

hampir sama. Reaksi antara amilopektin 

dan protein terlihat dalam peningkatan 

kekenyalan. Saat pati tergelatinisasi dan 

protein terdenaturasi terbentuk struktur 

network yang menyebabkan peningkatan 

kekenyalan (Lech, 1959).  

 Sedangkan rendahnya nilai 

kekenyalan pada P1 dan P4 disebabkan 

oleh tingginya kadar air pada P1 dan P4, 

rendahnya daya ikat air mempengaruhi 

kekenyalan produk karena daya ikat air 

rendah menyebabkan air banyak keluar 

saat proses pemanasan sehingga gel yang 

terbentuk juga kurang. Hal ini Sesuai 

dengan pendapat  Komariah (2005), 

bahwa rendahnya daya ikat air 

menyebabkan air banyak keluar selama 

pemasakan sehingga gel yang terbentuk 

kurang kuat dan bakso yang dihasilkan 

pun kurang kenyal. 
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KESIMPULAN 

 Berdasarkan penelitian tentang 

kajian karakteristik sifat fisikokimia dan 

organoleptik dendeng ikan gabus 

(Channa Striata) dengan variasi jenis 

tepung sebagai bahan pengisi 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Jenis tepung yang berbeda 

sebagai bahan pengisi dendeng ikan 

gabus berpengaruh nyata terhadap kadar 

air, kadar protein, kadar lemak, kadar 

karbohidrat, elastisitas sebelum 

digoreng, elastisitas sesudah digoreng, 

sifat organoleptik warna, aroma, rasa, 

dan kekenyalan. Kemudian di uji lanjut 

menggunakan BNJ hasil antar perlakuan 

dinyatakan berbeda nyata pada taraf 5% 

2. Jenis tepung terbaik dalam 

pembuatan dendeng ikan gabus adalah 

tepung terigu (P2) dengan karakteristik  

kadar air  15,67 %, kadar protein 

20,2932 %, kadar lemak 1,38%, kadar 

karbohidrat 57,35%, elastisitas sebelum 

digoreng 9,55 N/   , elastisitas 

sesudah digoreng 8,89 N/    serta 

penilaian panelis terhadap warna 6,56 

(Cokla tua), Aroma 6,32 (sangat bau 

ikan gabus), Rasa 5,56 (sangat berasa 

ikan gabus) dan kekenyalan 4,56 

(kenyal).  

Saran  

 Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, Waktu dan suhu 

pengeringan perlu ditingkatkan lagi 

supaya kadar air dendeng ikan gabus 

dapat memenuhi standar SNI. 
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