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ABSTRACT 

Background : Puleng Fish is one of the many fish that live in rivers and in ponds that are not 
really involved in deliberately cultivated seedlings at the time of stocked fish, which is 
precisely the relative intensity of growth was faster than a deliberately cultivated fish. An 
estimated 30% of the total fish population of them is deliberately cultivated puleng fish. In fact 
puleng fish has a lower price than the fish. And this fish is an alternative choice as a source 
of side dishes when no other fish. 

Objective : The purpose of this study was to determine the level of preference for fish ball 
puleng panelists experimental results seen from the color, flavor, aroma and texture. And to 
know the contents of protein, fat, water and ash.  

Method : This research is a form of experimental research design experiment type pre-
posttest-only design, the main materials used in making fish ball is puleng fish using treated 
sago starch and flour as a binder with each concentration of 30%, 40% and 50%. Making 
reference to the principle of making meatballs meatballs. Analysis is done for the 
organoleptic test determines the level of joy and laboratory tests (chemistry) to know the 
protein content of fat, moisture and ash. 

Results : The results of this study indicate that the palatability of fish meatballs home of the 
most preferred by the panelists based on the aspects of color, aroma, flavor and texture is 
the fish ball puleng at 50% binder concentration with the highest percentage score of 70%. 
Physicochemical properties of the laboratory test results obtained by the average nutrient 
content of six samples of fish ball is puleng consecutive protein content 9.41%, 2.07% fat 
content, water content 64.22% and 1.84% ash content. 

Conclusion : Making fish ball home are advised to use a binder concentration of 50% for 
both starch and sago flour. The need for further research on this puleng making fish ball by 
using the consumer panelists from various age groups and genders, vareasi more treatment, 
more in-depth laboratory analysis. 
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PENDAHULUAN 
 

Upaya diversifikasi produk olahan hasil 
pertanian baik asal bahan pangan nabati 
maupun dari bahan pangan hewani cukup pesat, 
hal ini dapat dilihat makin maraknya produk 
olahan yang beredar di pasaran baik masih 
menggunakan teknologi sederhana maupun 
yang mutakhir. Perkembangan ini sejalan 
dengan banyaknya peminatan konsumen, yang 
merupakan kebutuhan pokok manusia dan juga 
perbaikan gizi masyarakat, sehingga produk 

olahan yang banyak beredar dibarengi pula 
dengan perbaikan kualitas. 

Ikan merupakan bahan pangan yang 
mempunyai kedudukan  yang sangat penting 
untuk dikonsumsi, karena mempunyai nilai gizi 
yang sangat tinggi, yang kandungan proteinnya 
tersusun oleh asam-asam amino esensial, 
dibutuhkan oleh manusia untuk 
pertumbuhannya. Banyaknya senyawa asam 
amino pembentuk protein hanya dapat diketahui 
jika protein tersebut mengalami perubahan 
struktur, seperti pemutusan ikatan peptide yang 
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menghubungkan asam amino tersebut (Afrianto 
dan Liviawaty 1989). 

Ikan puleng adalah salah satu ikan yang 
hidup di sungai dan  pertambakan yang 
sesungguhnya tidak sengaja dibudidayakan 
yang ikut pada bibit ikan bandeng pada saat 
diteber, yang justru dengan intensitas 
pertumbuhannya relatif lebih cepat dibanding 
ikan bandeng yang sengaja dibudidayakan. 
Diperkirakan 30 % dari jumlah populasi ikan 
yang sengaja dibudidayakan diantaranya adalah 
ikan puleng. Kenyataannya ikan puleng tersebut 
mempunyai harga yang lebih murah dibanding 
ikan bandeng. 

Menurut Hadiwiyoto (1993) daging ikan 
tersusun atas unsur-unsur organik, yaitu oksigen 
(75 %), hidrogen (10 %), karbon (9,5 %) dan 
Nitrogen (2,5 %) unsur-unsur ini merupakan 
penyusun senyawa protein, karbohidrat, lemak, 
vitamin, enzim dan sebagainya. Asam amino 
yang ada pada ikan kebanyakan adalah asam 
amino esensial, sehingga protein ikan akan 
dikatakan protein yang bermutu tinggi (Winarno, 
1982). 

Teknologi pengolahan ikan sudah 
banyak dilakukan, ikan dapat diolah menjadi 
berbagai produk olahan, salah satu produk 
olahan yang akan dimasyarakatkan berupa 
bakso ikan puleng yang merupakan suatu upaya 
untuk diversifikasi pangan dalam meningkatkan 
konsumsi ikan dan nilai tambah dari ikan puleng 
tersebut. Bakso adalah campuran homogen 
daging ikan dengan tepung dan bumbu di dalam 
alat pencampur khusus, sehingga bahan 
tercampur sebagai pasta yang sangat rata dan 
halus. Setelah itu pasta dicetak berbentuk bulat 
dan direbus sampai matang. Bakso yang 
bermutu bagus dapat dibuat dengan atau tanpa 
penambahan bahan makanan yang diizinkan 
(Dewan Standar Nasional Indonesia, 1995). 

Bahan lain yang diperlukan dalam 
pembuatan bakso adalah bahan pengisi yang 
berfungsi untuk memperbaiki atau menstabilkan 
emulsi, meningkatkan daya ikat air, memperkecil 
penyusutan, menambah berat produk dan 
karena harganya relatif murah maka dapat 
menekan biaya produksi. Bahan pengisi yang 
umum digunakan adalah tepung tapioka dan 
tepung sagu (Pandisurya, 1983). 

Tujuan penelitian ini ialah untuk 
mempelajari pembuatan bakso ikan puleng 
dengan penambahan bahan pengisi dari tepung 
tapioka dan sagu sehingga diketahui tingkat 
preferensi masyarakat terhadap bakso ikan 

puleng. Untuk mengetahui tingkat kesukaan 
panelis terhadap bakso ikan puleng hasil 
percobaan dilihat dari warna, rasa, aroma dan 
tekstur. Untuk mengetahui kandungan protein, 
lemak, air dan abu pada bakso hasil percobaan 
dari masing-masing sampel 

 
METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
eksperimental dengan bentuk rancangan Pra-
Eksperimen jenis Postest Only Desigen. 
Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan 
pengisi (perlakuan) dengan berbagai tingkatan 
konsentrasi yaitu  : Faktor 1 .  (j) : Jenis bahan 
pengisi  J1 : Tepung Tapioka J2  : Tepung Sagu. 
Faktor 2  (k) Tingkat konsentrasi ; K1 : 30 %,           
K2 : 40 %, K3 : 50 %. 

Penelitian ini dilaksanakan di 
Laboratorium Teknologi Pangan dan 
Laboratorium Kimia Jurusan Gizi Poltekkes 
Makassar dari bulan Oktober hingga November 
2009. Bahan-bahan yang diperlukan dalam 
pembuatan bakso ikan puleng yaitu ikan pulang 
yang diperoleh dari Cendrana Kabupaten Bone, 
tepung tapioka dan sagu, telur, air es, dan 
bumbu-bumbu masing-masing diperoleh dari 
pasar sentral Daya- Makassar. 

Pembuatan bakso ikan puleng dangan 
bahan pengikat jenis tepung tapioka dan sagu 
melalui beberapa tahap yaitu tahap persiapan, 
pelaksanaan dan penyelesaian. Pengamatan 
dan penilaian terhadap bakso ikan puleng hasil 
percobaan adalah penilaian subyektif dan 
obyektif 

Penilaian Subyektif 
Penilaian subyektif yang digunakan 

dalam menilai bakso ikan puleng hasil 
percobaan adalah uji organoleptik jenis hedonik. 
Uji hedonik (uji kesukaan) pada dasarnya  
penilaian yang panelisnya mengemukakan 
respon spontan atau tanpa membandingkan 
dengan sampel standar, berupa suka dan 
tidaknya bahan yang diuji. 

Penilaian uji kesukaan menggunakan 
panelis agak terlatih yang bertindak sebagai alat 
atau instrumen dalam memberikan penilaian 
terhadap suatu produk ataupun menguji tingkat 
kemauan (daya terima) untuk menggunakan 
suatu produk. Skor kesukaan ditentukan dengan 
lima nilai skala hedonik yaitu : 1 (sangat tidak 
suka), 2 (tidak suka), 3 (agak suka), 4 (suka), 
dan 5 (sangat suka). Prosedur stándar analisis 
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sebagaimana dalam Pedoman Penilain 
Organoleptik (Winiati, PR. 1997). 

Penilis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah panelis agak terlatih sebanyak 30 
orang yaitu staf dosen dan mahasiswa semester 
V dengan alasan bahwa telah memiliki 
pengetahuan dan keterampilan dalam uji 
organoleptik suatu produk makanan. 

Penilaian Obyektif 
Kadar air (Sudarmadji, 1996) 

Prinsip dari uji kadar air adalah 
pengeringan sampel pada suhu 105oC hingga 
diperoleh berat yang konstan. Cara kerjanya 
adalah cawan kosong dikeringkan beserta 
tutupnya selama 15 menit dalam oven, lalu 
didinginkan kemudian ditimbang. Sampel 
dikeringkan pada suhu 105oC selama 3-4 jam. 
Selanjutnya cawan dimasukkan ke dalam 
eksikator lalu ditimbang. Kemudian dikeringkan 
kembali hingga diperoleh berat yang konstan. 

      

Persen kadar air (Wet besis) = x100
W1

W2W1−
  

Keterangan : 
W1   = Berat sampel (g) 
W2   = Berat sampel setelah dikeringkan 

Kadar protein (Metode Kjedhal), Apriyantono, 
1989 

Sampel didestilasi dengan asam sulfat 
pekat dengan menggunakan kalium sulfat dan 
merkuri oksida sebagai katalisator. Nitrogen organik 
yang terdapat dalam sampel diubah menjadi ion 
ammonium kemudian ammonium didestilasi 
dengan penambahan natrium hidroksida. Kadar 
nitrogen dalam sampel, ditentukan dengan titrasi 
menggunakan standar asam. 

Kadar Lemak (Metode Soxhlet dengan 
modifikasi Weibull) 

Sampel dihidrolisa dengan asam klorida 
untuk melepaskan lemak yang terikat. Kemudian 
lemak diekstrak dengan dietileter dalam alat 
ekstraksi soxhlet. Dietileter diupkan dan residu 
lemak dalam labu soxhlet ditimbang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Hasil percobaan dan pembahasan 

memuat penjelasan tentang hasil percobaan 
yang meliputi hasil pengamatan panelis, hasil 
penilaian panelis, hasil pengujian kandungan 
protein lemak, dan kadar air terhadap bakso ikan 
pulang hasil percobaan, dilanjutkan dengan 
pembahasan. 

Hasil Pengamatan Panelis 
Percobaan pembuatan bakso ikan puleng 

dengan tepung tapioka dan sagu dengan variasi 
konsentrasi yang berbeda masing-masing 30 %, 
40 %, 50 %. Pengamatan panelis yang 
dilakukan setelah proses pembuatan bakso ikan 
puleng mendapatkan warna yang berbeda dari 
kedua jenis tepung pengisi yang digunakan, 
sebagaiman disajikan pada gambar 3.  

Gambar 3 memperlihatkan bahwa bakso 
ikan puleng hasil percobaan dengan bahan 
pengikat tepung tapioca nampak berwarna putih, 
sedangkan bakso ikan puleng hasil percobaan 

dengan bahan pengikat tepung sagu nampak 
berwarna kecoklatan. 

Hasil Penilaian Panelis 
Penilaian tingkat kesukaan terhadap 

bakso ikan puleng hasil percobaan dilakukan 
oleh panelis agak terlatih sebanyak 30 orang 
terhadap aspek warna, aroma, rasa dan tekstur, 
kemudian dianalisis dengan perhitungan 
deskriftif persentase sebagaimana disajika pada 
tabel 1. 

Mencermati pada tabel 1 dari empat aspek 
penilaian yaitu warna, aroma, rasa dan tekstur 
menunjukkan bahwa bakso ikan pulang yang 
disukai oleh panelis adalah bakso ikan puleng 
dengan bahan pengisi tepung tapioka pada 
tingkat konsentrasi 50 % yaitu dengan skor 70 
%. Sementara bakso ikan puleng lainnya pada 
umumnya panelis menyatakan agak suka pada 
interval skor 52 – 67,99 %. 
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Skor Persentase dan Kriteria Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Bakso Ikan Puleng

No Bahan pengisi 
Skor %

1 Tepung tapioka 67,2
2 Tepung sagu 63,0
  

Secara rinci hasil ringkasan perhitungan 
deskriftif persentase dari masing
penilaian bakso ikan puleng oleh panelis agak 
terlati disajikan sebagai berikut. 

Aspek warna 
Skor persentase dan karakteristik tingkat 

kesukaan terhadap aspek warna bakso ikan 
puleng dengan bahan pengisi tepung tapioka 
dan tepung sagu sebagaimana disajikan pada 
gambar 3. 

Gambar 3. 
Hasil uji aspek warna terhadap bakso ikan puleng

 
Mencermati Gambar 3. dengan 

berdasarkan skor persentase dan karakteristik 
tingkat kesukaan terhadap aspek warna bakso 
ikan puleng menunjukkan baik tepung tapioka 
maupun tepung sagu pada konsentrasi 40 % 
dan 50 % panelis menyatakan suka, meskipun 
pada tingkat konsentrasi 50 % lebih tinggi 
dibanding dengan kensentrasi 40 %. Adanya 
perbedaan warna bakso ikan puleng antara 
tepung tapioka dan tepung sagu nampkanya 
panelis tidak mempersoalkan, hal ini terlihat dari 
selisi skor prosentasi tingkat kesukaan relative 
kecil yaitu hanya 1 %. 

 
Aspek Aroma 

Skor persentase dan karakteristik 
tingkat kesukaan terhadap aspek aroma 
bakso ikan puleng dengan bahan pengisi 
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Tabel 1. 
Skor Persentase dan Kriteria Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Bakso Ikan Puleng

 
Tingkat konsentrasi 

30 % 40 % 
Skor % kriteria Skor % kriteria Skor %

67,2 Agak Suka 63,7 Agak Suka 70
63,0 Agak Suka 59,9 Agak Suka 63

     
Secara rinci hasil ringkasan perhitungan 

deskriftif persentase dari masing-masing aspek 
penilaian bakso ikan puleng oleh panelis agak 

 

Skor persentase dan karakteristik tingkat 
kesukaan terhadap aspek warna bakso ikan 
puleng dengan bahan pengisi tepung tapioka 
dan tepung sagu sebagaimana disajikan pada 

 

terhadap bakso ikan puleng 

Mencermati Gambar 3. dengan 
berdasarkan skor persentase dan karakteristik 
tingkat kesukaan terhadap aspek warna bakso 
ikan puleng menunjukkan baik tepung tapioka 
maupun tepung sagu pada konsentrasi 40 % 

an suka, meskipun 
pada tingkat konsentrasi 50 % lebih tinggi 
dibanding dengan kensentrasi 40 %. Adanya 
perbedaan warna bakso ikan puleng antara 
tepung tapioka dan tepung sagu nampkanya 
panelis tidak mempersoalkan, hal ini terlihat dari 

si tingkat kesukaan relative 

Skor persentase dan karakteristik 
tingkat kesukaan terhadap aspek aroma 
bakso ikan puleng dengan bahan pengisi 

tepung tapioka dan tepung sagu 
sebagaimana disajikan pada gambar 4.

 

Gambar 4.
Hasil uji aspek aroma terhadap bakso ikan puleng

 

Gambar 4. menunjukkan bahwa bakso 
ikan pulang dari bahan pengikat tepung tapioka 
pada umumnya sedikit lebih disukai oleh panelis. 
Namun bila ditinjau dari skor persentase dan 
tingkat karakteristik kesukaaan ternyata hanya 
bakso ikan puleng dengan bahan pengikat 
tepung tapioka pada konsentrasi 50 % yang 
umumnya diterima oleh penelis dari aspek 
aroma yaitu 71 %. 

Aspek Rasa 
Skor persentase dan karakteristik tingkat 

kesukaan terhadap aspek rasa bakso ik
puleng dengan bahan pengisi tepung tapioka 
dan tepung sagu sebagaimana disajikan pada 
gambar 5. 

Gambar 5. menunjukkan bahwa bakso 
ikan pulang dari bahan pengikat tepung tapioka 
pada umumnya lebih disukai oleh panelis. 
Namun bila ditinjau dari skor perse
tingkat karakteristik kesukaaan ternyata hanya 
bakso ikan puleng dengan bahan pengikat 
tepung tapioka pada konsentrasi 30% dan 50% 
yang umumnya diterima oleh penelis dari aspek 
rasa yaitu masing-masing skor persentase 69%.
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Skor Persentase dan Kriteria Tingkat Kesukaan Panelis terhadap Bakso Ikan Puleng 

50 % 
Skor % kriteria 

70 Suka 
63 Agak Suka 

  
tepung tapioka dan tepung sagu 
sebagaimana disajikan pada gambar 4. 

 
Gambar 4. 

Hasil uji aspek aroma terhadap bakso ikan puleng 

Gambar 4. menunjukkan bahwa bakso 
ikan pulang dari bahan pengikat tepung tapioka 
pada umumnya sedikit lebih disukai oleh panelis. 
Namun bila ditinjau dari skor persentase dan 

kesukaaan ternyata hanya 
bakso ikan puleng dengan bahan pengikat 
tepung tapioka pada konsentrasi 50 % yang 
umumnya diterima oleh penelis dari aspek 

Skor persentase dan karakteristik tingkat 
kesukaan terhadap aspek rasa bakso ikan 
puleng dengan bahan pengisi tepung tapioka 
dan tepung sagu sebagaimana disajikan pada 

Gambar 5. menunjukkan bahwa bakso 
ikan pulang dari bahan pengikat tepung tapioka 
pada umumnya lebih disukai oleh panelis. 
Namun bila ditinjau dari skor persentase dan 
tingkat karakteristik kesukaaan ternyata hanya 
bakso ikan puleng dengan bahan pengikat 
tepung tapioka pada konsentrasi 30% dan 50% 
yang umumnya diterima oleh penelis dari aspek 

masing skor persentase 69%. 
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Gambar 5. 
Hasil uji aspek rasa terhadap bakso ikan puleng

 
Aspek Tekstur 

Gambar 6. 
Hasil uji aspek tekstur terhadap bakso ikan puleng

 
 
 

Hasi Analisa Laboratorium Bakso Ikan Puleng Tiap 100 gram

Bahan Pengisi 
Konsentrasi 

Tepung 
Tapioka 

Tepung Sagu 

 
 

Mencermati pada tabel 2 tersebut di 
atas, menunjukkan bahwa bakso ikan puleng 
hasil percobaan dalam 100 gram 
mengandungan kadar protein, lemak, air dan 
abu kurang lebih jumlahnya tidak berbeda jauh 
dari 6 sampel perlakuan yaitu rata
kadar lemak 2,07 %, kadar air 64,22 % dan abu 
mengandung rata-rata 1,84 %. Ha ini 
disebabkan karena berat ikan puleng yang 
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spek rasa terhadap bakso ikan puleng 

 

Hasil uji aspek tekstur terhadap bakso ikan puleng 

 
Gambar 6. menunjukkan bahwa bakso 

ikan pulang dari bahan pengikat tepung tapioka 
pada umumnya lebih disukai oleh panelis dari 
aspek tekstur, meskipun tidak banyak berbeda. 
Namun bila ditinjau dari skor persentase dan 
tingkat karakteristik kesukaaan ternyata hanya 
bakso ikan puleng dengan bahan pengikat 
tepung tapioka pada konsentrasi 50% yang 
umumnya diterima oleh penelis dari aspek tektur 
yaitu  mencapai skor persentase 68%.

Hasil Analisa Kandungan Protein, Lemak, Air 
dan Abu 

Pengujian kandungan protein, lemak, 
kadar air dan abu dilakukan di Laboratorium 
Kimia Makanan Jurusan Gizi Poltekkes Depkes 
Makassar. Adapun hasil analisa tersebu 
sebagaimana pada tabel

 
 
 
 
 

Tabel 2.  
Hasi Analisa Laboratorium Bakso Ikan Puleng Tiap 100 gram

 
Konsentrasi 

(%) 
Protein 

(%) 
Lemak 

(%) 
Kadar air 

(%) 
30 9,81 2,12 68,79 
40 9,51 1,99 63,61 
50 9,33 2,02 64,68 
30 9,40 2,15 67,26 
40 9,33 2,08 61,46 
50 9,10 2,06 59,50 

Rata-rata 9.41 2.07 64,22 

Mencermati pada tabel 2 tersebut di 
atas, menunjukkan bahwa bakso ikan puleng 
hasil percobaan dalam 100 gram 
mengandungan kadar protein, lemak, air dan 
abu kurang lebih jumlahnya tidak berbeda jauh 
dari 6 sampel perlakuan yaitu rata-rata 9,41 %, 

k 2,07 %, kadar air 64,22 % dan abu 
rata 1,84 %. Ha ini 

disebabkan karena berat ikan puleng yang 

digunakan dalam pembuatan baksa adalah 
sama beratnya dari semua perlakuan. 

Bakso ikan puleng yang dihasilkan pada 
percobaan ini cukup memenuhi
dibandingkan dengan yang disyaratkan oleh 
No. 01-3819-1995 terhadap kandungan protein, 
kadar air dan kadar abu, kecuali kadar lemak. 
SNI tersebut mensyaratkan kandungan bakso 
ikan terhadap protein minimal 9,0 %, kadar air 
maksimal 80 % dan kadar abu maksimal 3 %. 
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Gambar 6. menunjukkan bahwa bakso 
ikan pulang dari bahan pengikat tepung tapioka 
pada umumnya lebih disukai oleh panelis dari 

meskipun tidak banyak berbeda. 
Namun bila ditinjau dari skor persentase dan 
tingkat karakteristik kesukaaan ternyata hanya 
bakso ikan puleng dengan bahan pengikat 
tepung tapioka pada konsentrasi 50% yang 
umumnya diterima oleh penelis dari aspek tektur 

tu  mencapai skor persentase 68%. 

Hasil Analisa Kandungan Protein, Lemak, Air 

Pengujian kandungan protein, lemak, 
kadar air dan abu dilakukan di Laboratorium 
Kimia Makanan Jurusan Gizi Poltekkes Depkes 
Makassar. Adapun hasil analisa tersebu 

tabel 2. 

Hasi Analisa Laboratorium Bakso Ikan Puleng Tiap 100 gram 

Kadar air 
Abu (%) 

1,67 
1,80 
1,95 
1,99 
1,84 
1,78 
1.84 

digunakan dalam pembuatan baksa adalah 
sama beratnya dari semua perlakuan.  

Bakso ikan puleng yang dihasilkan pada 
percobaan ini cukup memenuhi syarat bila 
dibandingkan dengan yang disyaratkan oleh SNI 

terhadap kandungan protein, 
kadar air dan kadar abu, kecuali kadar lemak. 
SNI tersebut mensyaratkan kandungan bakso 
ikan terhadap protein minimal 9,0 %, kadar air 

kadar abu maksimal 3 %. 
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Sedangkan kadar lemak makasimal  1,0 %. 
Untuk itu ikan puleng ini cukup baik untuk 
digunakan sebagai salah satu pilihan dalam 
produksi bakso ikan. Kelebihan dari kadar lemak 
ini peneliti mendunga justru mempunyai efek 
yang positif terhadap kesehatan jantung, apabila 
kandungan lemak itu adalah kandungan lemak 
omega 3. Untuk itu diperlukan penelitian lebih 
lanjut. 

Pada tabel 2 tersebut juga 
memperlihatkan data yang menarik yaitu 
semakin tinggi konsentrasi tepung bahan 
pengikat pada bakso ikan puleng hasil 

percobaan ini menunjukkan adanya 
kecenderungan penurunan kandungan kadar 
protein, hal ini dapat dipahami oleh karena 
semakin banyak konsentrasi tepung maka julah 
pati (karbohidrat) semakin banyak pula, 
akibatnya kandungan protein dalam satu satuan 
bakso tersebut semakin menurun. Namun 
demikian kadar protein dalam bakso ikan puleng 
masih berada dalam batas minimal yaitu 9,01% 
pada berkonsentrasi bahan pengisi tepung sagu 
50 %.  

 

 
KESIMPULAN  
 
1. Palatabilitas bakso ikan pulang yang paling 

disukai oleh panelis berdasarkan aspek 
warna, aroma, rasa dan tekstur adalah 
bakso ikan puleng pada konsentrasi bahan 
pengikat 50 % dengan skor persentase 
tertingi yaitu 70 %. 
 

2. Sifat Fisikokimia hasil uji laboratorium 
diperoleh rata-rata kandungan gizi dari 6 
sampel bakso ikan puleng adalah berturut-
turut kadar protein 9,41 %, kadar lemak 2,07 
%, kadar air 64,22 % dan kadar abu 1,84 %. 
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