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Rajungan (Portunus pelagicus) merupakan komoditas hasil perikanan 

yang sangat komersial. Pengolahan rajungan dalam proses produksi memerlukan 

bahan baku yang berkualitas, sehingga dalam proses pengolahannya dihasilkan 

hasil samping berupa daging rajungan reject disamping limbah padat dan limbah 

cair. Pembuatan bubuk flavour dari daging rajungan reject perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor yaitu konsentrasi bahan pengikat dan suhu 

pengeringan. Pembuatan flavour daging rajungan reject dengan penambahan 

bahan pengikat berupa gum arab dan dekstrin diharapkan dapat menjaga kualitas 

hasil akhir flavour dari segi karakteristiknya. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan gum arab dan dekstrin terhadap nilai 

karakteristik (penampakan, warna, rasa dan aroma) dan tingkat kelarutan serbuk 

flavour daging rajungan reject. Penelitian ini menggunakan metode Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) sebagai rancangan percobaan.  

Penelitian ini menggunakan empat perlakuan dengan lima ulangan. 

Parameter uji dalam penelitian ini meliputi analisis hedonik, analisis tingkat 

kelarutan, analisis kadar air, kadar protein dan nilai rendemen. Analisa data fisik 

dan kimia dianalisis menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan 

dilanjutkan dengan uji Duncan, sedangkan analisa data hedonik dianalisis dengan 

menggunkan analisis Kruskal-Wallis.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan gum arab dan dekstrin 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap karakterisasi flavour daging rajungan reject. 

Hasil uji hedonik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) menunjukkan nilai tertinggi 

pada perlakuan P4 (gum arab 5% dan dekstrin 5%) yaitu sebesar 7.3; 7.2; 7.23 

dan 7.5. Tingkat kelarutan tertinggi terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar 

0,053g/2ml.Hasil uji kadar air, kadar protein dan nilai rendemen yang terbaik 

terdapat pada perlakuan P4 yaitu sebesar (3.61a±0.09; 23.31d±0.02; 8.72d±0.03).  
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