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Tekstur pangan merupakan salah
satu atribut fisik dan sensori
yang digunakan konsumen untuk
menilai mutu produk pangan.
Bahkan, untuk beberapa jenis
produk pangan, atribut tekstur
bersifat krusial, berperan sebagai
penciri utama, dan menentukan
keseluruhan mutu produk tersebut.
Contoh produk demikian antara
lain keripik, kerupuk, biskuit, dan
bahkan daging (steak). Produkproduk tersebut dinyatakan
sebagai defect (cacat) dan
karenanya akan ditolak, jika
teksturnya tidak sesuai.

B

eberapa produk yang lain, peranan
tekstur tidak sedemikian kritis,
tetapi tetap berperan penting
dalam menentukan mutu, tetapi bukan
penciri utama. Contoh produk demikian
adalah berbagai buah segar, berbagai
produk panggang (rerotian), permen,
produk cair kental dan lain-lain.
Sedangkan untuk beberapa produk yang
lain, terutama produk minuman dan
sup encer, atribut tekstur bersifat minor,
sehingga dapat saja diabaikan.
Untuk berbagai produk pangan
yang ciri utama mutunya ditentukan
oleh atribut teksturnya, maka tekstur
perlu diperhatikan serius sejak dari
perancangan produk; termasuk
pemilihan ingridien, proses pengolahan,
pengemasan dan distribusinya.
Jika atribut tekstur tidak sesuai
dengan harapan konsumen, maka
dapat saja pengembangan produk
tersebut mengalami kegagalan. Pada
pengembangan produk daging nabati
(plant-based meat), misalnya, salah
satu tantangan terbesarnya adalah
bagaimana medapatkan tekstur produk
yang mirip dengan tekstur daging
yang sebenarnya (hewani). Penilaian
konsumen dalam menggambarkan
pengalaman mencoba daging nabati
umumnya mengidentifikasi kelemahan
pada tekstur, khususnya terasa lebih
rapuh dan lembek. Demikian pula
dengan upaya reformulasi pangan
olahan. Upaya mengurangi kandungan
gula, garam dan/atau lemak akan
berpengaruh pula terhadap tekstur
(tidak hanya cita rasa) pangan, sehingga
berpengaruh pula terhadap penerimaan
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konsumen. Karena itu, pemahaman
dan pengendalian tekstur menjadi hal
penting yang perlu dilakukan untuk
suksesnya reformulasi pangan olahan.

Definisi tekstur

Pemahaman tentang tekstur
perlu dimulai dengan memberikan
definisinya. Pada literatur, seiring
dengan perkembangan ilmu pangan
dan instrumentasinya, definisi tekstur
ini terus berkembang. Komite Evaluasi
Sensori dari Instute of Food Technologist
(1964) mendefinisikan tekstur sebagai
gabungan dari sifat-sifat bahan pangan,
yang sensasinya dapat diterima
(diindra) oleh mata dan indra kulit dan
otot di rongga mulut, yang mancakup
sifat-sifat mengenai kekasaran,
kehalusan, kekenyalan bahan, dan lainlain. Kemudian, Jowitt (1974) dalam
artikelnya yang berjudul the Terminology
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of Food Texture (J. Texture Stud. 5, 351–
358), menyatakan bahwa tekstur adalah
atribut dari suatu zat yang dihasilkan
dari kombinasi sifat fisik dan hal-hal
yang sensasinya dirasakan secara
simultan oleh indra peraba (sentuhan),
penglihatan, dan pendengaran. Sifatsifat fisik ini antara lain meliputi ukuran,
bentuk, jumlah, dan konformasi dari
unsur struktural penyusun suatu bahan
tersebut.
McCarthy (1987; Food Technology
in New Zealand July, 40– 43) bahkan
menyatakan bahwa tekstur ada
kaitannya juga dengan aspek psikologis,
dengan menyatakan bahwa tekstur
adalah persepsi fisiologis-psikologis
manusia terhadap sejumlah sifat reologis
dan sifat-sifat lainnya dari suatu bahan
makanan, dan interaksi antara sifatsifat tersebut dengan indra manusia.
Untuk keperluan standardisasi, maka

baik untuk pangan padat, semi padat
maupun pangan cair. Dalam literatur,
istilah tekstur biasanya berlaku untuk
padatan, sedangkan untuk pangan cair
sering digunakan istilah viskositas, yang
dapat dianalisis melalui sifat reologinya
(Hariyadi, 2006).

Organisasi Standar Internasional (ISO,
2020) menyatakan bahwa tekstur adalah
semua atribut mekanis, geometris, dan
permukaan dari suatu produk yang
dapat dipersepsikan melalui reseptor
mekanis, taktil dan, jika sesuai, visual
dan auditori (pendengaran). Definisi
ISO ini juga diadopsi oleh Codex
Alimentarius Commission, dan berlaku

Analisis tekstur dengan
metode sensori

Mengingat atribut tekstur merupakan
sensasi kompleks seperti definisi di
atas, maka analisis tekstur biasanya
juga tidak sederhana. Karena tekstur
merupakan karakteristik mutu pangan
yang sensasinya dirasakan oleh manusia
ketika mengonsumsi pangan; maka
hanya manusia yang dapat merasakan

elevating the lives
of people and nature

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) merupakan perusahaan induk yang
bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, sagu, edamame dan energi
terbarukan. ANJ berkomitmen dalam penerapan praktik agronomi terbaik,
inovasi, transformasi digital dan efisiensi untuk meningkatkan produktivitas
seluruh komoditas, serta untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim akibat
perubahan iklim.
PT ANJ Agri Papua (ANJAP) adalah anak perusahaan ANJ yang melakukan
pemanenan dan pengolahan pati sagu. Pohon sagu yang diolah ANJAP tumbuh
secara alami di hutan tanpa pestisida, pupuk atau zat tambahan lainnya, serta
tanpa rekayasa genetika. Pabrik ANJAP dilengkapi dengan teknologi terbaru
untuk menghasilkan pati sagu berkualitas premium untuk pasar domestik
maupun ekspor. Proses produksi ANJAP mengikuti peraturan keamanan
pangan dan telah sepenuhnya disertifikasi oleh BPOM, serta telah mendapat
sertifikasi Halal.
Hasil pati sagu ANJAP dikemas dalam dua jenis, yaitu Sapapua untuk pasar
retail dan Pati Alam untuk pasar industri. Saat ini, Pati Alam telah digunakan
berbagai industri untuk bahan baku pengolahan sosis, bakso, roti dan kue,
mie, bihun dan masih banyak produk lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk pati sagu dari ANJ, silahkan
untuk mengunjungi:
https://anj-group.com/en/sago-harvesting-and-processing
@apapua.sagu
Sagu Sapapua
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dan mendeskripsikan tekstur, maka
analisis tekstur yang paling sensitif
dan tepat tentu dengan menggunakan
manusia (panelis) itu sendiri; walaupun
ada unsur subjektivitas.
Subjektivitas penilaian terhadap
tekstur juga dipengaruhi oleh
pengalaman personal dan pemahaman
panelis tentang tekstur, termasuk
parameter dan istilah-istilah tekstur.
Untuk mengurangi pengaruh hal ini,
dikembangkanlah standar internasional
analisis sensori (ISO, 2020). Perlu
diantisipasi bahwa istilah tekstur dalam
bahasa yang berbeda, bisa bermakna
berbeda, sehingga dapat menimbulkan
kesalahpahaman, kebingungan, dan
inkonsistensi dalam penilaian (scoring)
mutu tekstur.
Untuk itu metode dan prosedur
standar perlu dikembangkan dan
diikuti dengan tertib dan disiplin.
Secara umum, langkah-langkah utama
pada prosedur standar analisis profil
26
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tekstur secara sensori ini meliputi
(i) pemilihan panelis, (ii) pelatihan
panelis, (iii) penetapan skala penilaian
standar dengan menggunakan produk
standar, (iv) penetapan lembar penilaian
dasar untuk profil tekstur, dan (iv)
pengembangan metode analisis dan
komparasainya. Secara lebih detail,
pembaca disarankan merujuk pada
Bourne (2002), khususnya BAB 7
(Sensory Methods of Texture and Viscosity
Measurement).
Evaluasi sensori untuk tekstur ini
sangat berkembang, meliputi analisis
tekstur produk yang dianalisis di
luar maupun di dalam mulut, saat
gigitan pertama, bahkan pada akhir
pengunyahan, saat menelan, sampai
pada penilaian rasa sisa (after taste)
pangan di mulut dan tenggorokan.
Dengan demikian, metode ini dapat
memberikan deskripsi detail tentang
mutu tesktur pangan. Saat ini, analisis
deskriptif telah menjadi alat utama

dalam ilmu sensori untuk memperoleh
data yang terperinci, andal, dan dapat
direproduksi untuk menggambarkan
profil tekstur secara sensori.

Analisis tekstur dengan
metode objektif

Pada praktiknya, metode subjektif di
atas digabungkan dengan pengukuran
instrumental (analisis objektif),
dilanjutkan dengan analisis korelasi
terhadap hasil analisis subjektifnya.
Secara umum, metode evaluasi
tekstur secara objektif menggunakan
instrumen dapat dibedakan menjadi
tiga jenis, metode dasar (fundamental),
metode empiris, dan metode imitatif.
Metode dasar dikembangkan dengan
pemahaman bahwa tekstur merupakan
manifestasi dari reologi dan sifat fisik
pangan, maka analisis tekstur dapat
didekati dengan metode pengukuran
sifat fisik pangan. Pengukuran ini
mempunyai keuntungan dalam hal
objektivitasnya yang tinggi. Artinya,
dengan sifat fisik yang terdefinisikan
dengan baik, kemudian diukur dengan
benar, maka hasilnya biasanya sangat
konsisten. Sifat fisik dasar yang umum
adalah modulus Young, modulus geser,
modulus curah dan rasio Poisson (untuk
padatan) dan viskositas (untuk cairan).
Pengukuran sifat fisik dasar pangan
tersebut di atas bermanfaat dalam
mempelajari perubahan sifat fisik
pangan karena proses pengolahan,
tetapi umumnya tidak berkorelasi
langsung dengan mutu tekstur. Hal
ini disebabkan -sekali lagi- karena

sensasi tekstur pangan ini diterima dan
dirasakan manusia ketika mengonsumsi
pangan, sehingga ada faktor yang tidak
dapat dipertimbangkan dengan baik
oleh metode pengukuran fisik dasar
ini. Faktor demikian, misalnya, adalah
faktor fisiologis yang terkait mastikasi,
anatomi mulut, peranan saliva, danlain-lain. Selain itu, pangan umumnya
bersifat heterogen, dengan struktur yang
khas, sehingga sifat fisiknya juga bisa
beragam.
Jadi, sifat-sifat fisik (termasuk sifat
reologis dan mekanis) suatu bahan
pangan tidak dengan sendirinya
merupakan tekstur itu sendiri. Karena
itu, dikembangkanlah metode empiris,
untuk mendapatkan informasi mengenai
sifat-sifat tekstur; dari berbagai uji
fisik dasar. Dengan pemahaman bahwa
atribut tekstur sangat berkaitan dengan
berbagai sifat fisiknya, maka dengan
analisis yang hati-hati, ada kemungkinan
ditemukan korelasi empiris antara
keduanya, khususnya pada suatu
kondisi, jenis dan karakter pangan
tertentu yang khas, namun jelas tidak
berlaku umum.
Dalam hal ini, banyak instrumen
yang telah dikembangkan untuk
memberikan nilai numerik tertentu,
yang secara empiris mempunyai korelasi
baik dengan skor sensori. Namun
perlu diingat bahwa nilai terukur dan
korelasinya ini tidak dapat dibandingkan
jika diperoleh dari instrumen yang
berbeda. Beberapa contoh uji empiris
ini misalnya adalah pengukuran
tekstur menggunakan Magness-Taylor
puncture tester (dan korelasinya dengan
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kekerasan buah), Bloom Gelometer
(dan korelasinya dengan kekuatan
jel), dan Kramer Shear Press (dan
korelasinya dengan kekerasan buah,
sayuran dan kacang-kacangan olahan).
Beberapa sektor industri, umumnya
mengembangkan metode empirisnya
dan menggunakannnya sebagai praktik
yang distandarkan, terutama yang
berkaitan dengan kondisi pengujian.
Metode ketiga adalah metode imitatif.
Metode ini menggunakan instrumen
yang dirancang untuk menirukan dan
mensimulasikan proses mengunyah
pangan yang dilakukan oleh manusia.
Tidak hanya meniru gerakan mulut
manusia ketika mengunyah pangan,
tetapi juga meniru parameter empiris
lain, seperti suhu, rasio liquid/solid,
jumlah pangan, dan lain-lain. Instrumen
pengujian tekstur secara imitatif yang

populer Texture Profile Analyzer (TPA),
yang dirancang dengan probe meniru
gigi manusia, melakukan pergerakan
menyerupai mengunyah, dioperasikan
melakukan gigitan dua kali berurutan,
dan dicatat gaya yang diperlukan.
Dengan alat ini, maka dapat dirumuskan
secara objektif berbagai parameter
tekstur, seperti kekerasan, kelengketan,
dan kekompakan, berdasarkan pada
kurva hubungan antara gaya dan waktu
yang dihasilkan (Gambar 1).
Dengan mempelajari dan
mengendalikan produk pangan,
maka dapat ditemukan korelasi yang
lebih baik antara berbagai parameter
tekstur (seperti kekerasan, kepaduan
dan kerekatan) yang diperoleh dari
pengukuran menggunakan TPA dengan
skor sensori tekstur yang dihasilkan
oleh panel terlatih. Belakangan, TPA

Gambar 1. Kurva tipikal hubungan antara gaya dan waktu, hasil pengujian tekstur menggunakan alat TPA
(Dimodifikasi dari Rahman, 2005)
28
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Gambar 2. Pengembangan lanjut analisis tekstur dengan alat TPA (Bourne, 2002)

ini semakin berkembang dan semakin
banyak pula informasi mengenai
parameter tesktur yang dapat diperoleh
dari kurva yang dihasilkan; seperti
fracturability, springiness, stringiness
(Gambar 2) dan lain-lain disesuaikan
dan dikorelasikan dengan karakter
tekstur khas hasil analisis sensori, yang
menunjukkan penciri utama mutu
produk yang dianalisis.

Tekstur produk reformulasi

Dengan analisis tekstur memadai,
terutama dengan menganalisis pengaruh
parameter (ingridien maupun proses)
yang berubah karena reformulasi
terhadap tekstur, maka diharapkan
dapat mengendalikan tekstur dengan
lebih baik, sehingga dihasilkan
produk baru yang lebih sesuai dengan

harapan konsumen. Harapannya, saat
mengonsumsi produk hasil reformulasi,
konsumen akan mendapatkan
sensasi tekstur lebih sesuai dengan
ekspektasinya. Dengan berupaya
menyelaraskan semua (sebagian besar)
parameter sensorinya, termasuk tekstur,
diharapkan reformulasi yang dilakukan
akan mempunyai peluang sukses lebih
baik.

Referensi:
Bourne, M.C. 2022. Food Texture and Viscosity: Concept
and Measurement. 2nd Edition. 2002. Academic Press
Hariyadi, P. 2006. Reologi: Kriteria Tekstur Produk Pangan
Cair. FoodReview Indonesia, Juni, 2006. Halaman 5153
ISO. 2020. Sensory analysis, Methodology, Texture profile
(ISO 11036:2020). Available at https://www.iso.org/
obp/ui/#iso:std:iso:11036:ed-2:v1:en (Accessed on
July 4, 2022).
Rahman, M.S. 2005. Dried Food Properties: Challenges
Ahead. Drying Technology, 23: 695–715, 2005

FOODREVIEW INDONESIA | VOL. XVII / NO. 7 / JULI 2022

29

