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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata antioksidan, kadar air dan aktivitas air (aw) 

pada bakso daging ayam broiler dengan penambahan tepung 

daun katuk dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata nilai antioksidan, kadar air dan aktivitas air 

(aw) bakso daging ayam broiler dengan penambahan 

tepung daun katuk 

Perlakuan Rata-rata dan SD 

Antioksidan 

IC50 (mg/ml) 

Kadar air (%) Aw 

P0 155,72
c
 ± 1,76 71,84

b
 ± 0,54 0,93

c
 ± 0,01 

P1 151,32
c
 ± 1,98 71,33

b
 ± 0,35 0,92

c
 ± 0,01 

P2 132,70
b
 ± 1,59 69,92

ab
 ± 0,22 0,89

b
 ± 0,00 

P3 98,04
a 
± 2,34 68,94

a
 ± 1,92 0,88

ab
 ± 0,01 

P4 95,55
a 
± 2,87 68,83

a
 ± 1,10 0,87

a
 ± 0,01 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01). 

4.1. Nilai uji antioksidan terhadap penambahan tepung 

daun katuk pada bakso daging ayam broiler 

Antioksidan merupakan zat yang dapat menunda, 

memperlambat dan mencegah terjadinya proses oksidasi. 

Antioksidan yang digunakan adalah antioksidan alami yang 

berasal dari tumbuhan berupa daun katuk. Antioksidan dapat 

dibagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya antara lain 

antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami 

adalah senyawa antioksidan yang terdapat secara alami dalam 

tubuh sebagai mekanisme pertahanan tubuh normal maupun 

berasal dari asupan luar tubuh. Sedangkan antioksidan sintetik 

adalah senyawa yang disintesis secara kimia (Tristantini dkk, 
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2016). Winarno (2004) menambahkan bahwa bahan pangan 

secara alamiah juga mengandung antioksidan, oleh karena itu 

selama hidupnya bahan pangan tersebut dapat bertahan 

terhadap kerusakan oksidatif. Antioksidan alami yang terdapat 

di dalam bahan pangan antara lain flavonoid, β-carotene, 

vitamin E dan beberapa asam amino yang mengandung gugus 

–SH. 

Hasil pengujian antioksidan menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap penambahan 

tepung daun katuk pada bakso yang terbuat dari daging ayam 

broiler. Data dan analisis ragam uji antioksidan bakso daging 

ayam broiler dengan penambahan tepung daun katuk 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 6A. Rata-rata nilai 

antioksidan bakso daging ayam broiler dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Berdasarkan hasil penelitian nilai rataan aktivitas 

antioksidan pada bakso daging ayam broiler yang 

menggunakan IC50 pada Tabel 4. menunjukkan bahwa adanya 

kenaikan antioksidan. Kenaikan antioksidan terjadi pada P1 

sampai P4. Nilai IC50 rendah menunjukkan aktivitas 

antioksidan yang semakin tinggi dikarenakan IC50 erat 

hubungannya dengan konsentrasi dan berbanding terbalik 

dengan besarnya aktivitas antioksidan, sehingga semakin kecil 

nilai IC50 maka semakin kuat daya antioksidanya. IC50 

merupakan parameter penentuan aktivitas antioksidan berupa 

konsentrasi zat antioksidan yang mampu menghambat 50% 

DPPH yang ditandai dengan perubahan dari warna ungu 

menjadi kuning. Zuhra dkk (2008) aktivitas antioksidan daun 

katuk dari nilai IC50 yang diperoleh sebesar 80,81 ppm, hal ini 

berarti bahwa flavonoid dari daun katuk (Sauropus 

androgynus (L) Merr) memiliki kemampuan sebagai 
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antioksidan yang kuat dan semakin tinggi konsentrasi sampel 

yang digunakan, maka nilai absorbansi DPPH semakin 

menurun, ini menunjukkan adanya aktivitas antioksidan dari 

sampel. Daun katuk dapat bekerja sebagai antioksidan yaitu 

flavonoid dan β-carotene. Cikita dkk (2016) flavonoid 

merupakan bagian senyawa fenolik yang terdapat pada pigmen 

tumbuh-tumbuhan. Kesehatan manusia sangat tergantung pada 

flavonoid sebagai antioksidan untuk mencegah kanker. 

Sedangkan β-carotene juga diketahui berfungsi sebagai 

antioksidan dan mungkin efektif sebagai penghambat beberapa 

tipe kanker pada manusia (Santoso, 2013). Badarinath et al. 

(2010) menyatakan bahwa suatu senyawa dikatakan sebagai 

antioksidan sangat kuat jika nilai IC50 kurang dari 50 ppm, 

kuat (50-100 ppm), sedang (100-150 ppm) dan lemah (151-

200 ppm).  

Peningkatan nilai rataan aktivitas antioksidan 

menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan tepung daun 

katuk, maka kandungan aktivitas antioksidan akan semakin 

tinggi pula di dalam bakso daging ayam broiler yang 

menyebabkan adanya kemampuan dalam menangkap radikal 

hidroksi sangat tinggi, sehingga menghasilkan senyawa 

kompleks yang berwarna kuning. Hasil penelitian 

menunjukkan nilai rataan kandungan aktivitas antioksidan 

berdasarkan nilai IC50 yang terkecil pada perlakuan dengan 

penambahan tepung daun katuk sebesar 8% (P4) yaitu 95,55 

mg/ml. 
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4.2. Nilai uji kadar air terhadap penambahan tepung daun 

katuk pada bakso daging  ayam broiler 

Hasil pengujian kadar air menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap penambahan 

tepung daun katuk pada bakso yang terbuat dari daging ayam 

broiler. Data dan analisis ragam uji kadar air bakso daging 

ayam broiler dengan penambahan tepung daun katuk 

selengkapnya disajikan pada Lampiran 6B. Rata-rata nilai 

kadar air bakso daging ayam broiler dapat dilihat pada Tabel 

4. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kadar air yang diperoleh berkisar antara 68,83%-71,84%. 

Kadar air tertinggi diperoleh dari perlakuan bakso daging 

ayam broiler tanpa penambahan tepung daun katuk 0% (P0), 

sedangkan kadar air terendah diperoleh dari perlakuan bakso 

daging ayam broiler dengan penambahan tepung daun katuk 

8% (P4). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penambahan 

tepung daun katuk yang mempunyai kandungan air sebesar 

9,23% dan kandungan air dari tepung tapioka sebesar 2,3%.  

Standar kadar air bakso yang telah ditentukan oleh 

Badan Standar Nasional 3818 (2014) adalah maksimal 70%. 

Rata-rata kadar air yang memenuhi SNI (Standar Nasional 

Indonesia) pada P2 (69,92%), P3 (68,94%) dan P4 (68,83%). 

Sedangkan rata-rata kadar air pada P0 (71,84%) dan P1 

(71,33%) rata-rata kadar airnya yaitu dan tidak memenuhi SNI 

yang telah ditentukan. Penambahan tepung daun katuk 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air bakso 

daging ayam broiler semakin menurun. Montolalu dkk (2013) 

penurunan kadar air disebabkan karena penambahan tepung 

berfungsi sebagai bahan pengikat yang dapat meningkatkan 

daya ikat air, dimana tepung akan mengikat air yang berada 
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dalam matriks daging sehingga kadar air bakso semakin 

menurun. Hal tersebut dapat dikatakan semakin tinggi 

persentase tepung yang digunakan maka massa tepung 

didalam bakso akan semakin besar dan kadar air bakso akan 

semakin menurun. Sifat dari tepung harus mampu menyerap 

air dalam jumlah banyak untuk mencapai konsistensi adonan 

yang tepat, dan memiliki elastisitas yang baik untuk 

menghasilkan suatu produk dengan tekstur lembut dan volume 

yang besar (Setyaningtyas, 2014). 

 

4.3. Nilai uji aktivitas air (aw) terhadap penambahan 

tepung daun katuk pada bakso daging ayam broiler 

Aktivitas air menunjukkan jumlah air bebas yang 

tedapat di dalam suatu bahan pangan yang dapat dibutuhkan 

mikroorganisme untuk pertumbuhan. Nilai aw pada produk 

pangan akan mempengaruhi dalam menentukan lama simpan. 

Hasil pengujian aw menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap penambahan tepung daun 

katuk pada bakso yang terbuat dari daging ayam broiler. Data 

dan analisis ragam uji aw bakso daging ayam broiler dengan 

penambahan tepung daun katuk selengkapnya disajikan pada 

Lampiran 6C.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata aw 

yang diperoleh berkisar antara 0,87-0,93 dapat dilihat pada 

Tabel 4. Aw tertinggi (0,93) diperoleh dari perlakuan bakso 

daging ayam broiler tanpa penambahan tepung daun katuk 0% 

(P0), sedangkan aw terendah diperoleh dari perlakuan bakso 

daging ayam broiler dengan penambahan tepung daun katuk 

8% (P4). Nilai aw di antara perlakuan sangat berbeda nyata 

(<0,01) dapat dilihat pada data yang ada bahwa semakin tinggi 

penambahan tepung daun katuk, terdapat kecenderungan nilai 
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aw bakso yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini 

disebabkan kadar air yang dimiliki oleh tepung daun katuk 

lebih rendah dibandingkan dengan kadar air daging yang 

digunakan, sehingga dapat menyebabkan menurunnnya nilai 

aw. Selain itu perebusan dengan suhu tinggi dapat 

menyebabkan berkurangnya kadar air bakso daging ayam 

broiler. Penurunan nilai aw pada setiap perlakuan rata-rata 

konstan yaitu 0,1, hal tersebut didukung oleh persentase kadar 

air pada bakso daging ayam broiler yang semakin menurun. 

Witono dkk (2016) aw berhubungan dengan kemampuan 

mikroorganisme untuk tumbuh dan tetap hidup, sehingga 

semakin rendah aw menyebabkan total mikroba bakso semakin 

kecil. Selain itu menurunnya aw berhubungan dengan 

menurunnya kadar air bakso. Aw suatu bahan antara lain 

ditentukan oleh adanya kadar air bahan, sehingga semakin 

tinggi kadar air bahan maka aw semakin meningkat. 

Ditambahkan oleh Supriyanto dkk (2006) bahwa kadar air 

yang semakin menurun secara tidak langsung akan 

menurunkan aw dalam produk. Nilai aw dinyatakan dalam 

angka desimal pada kisaran 0-0,1. Rendahnya nilai aw yang 

dihasilkan akan mempunyai kualitas bakso yang lebih baik 

dikarenakan dengan berkurangnya nilai kadar air di dalam 

bakso, sehingga akan diperoleh keuntungan sekaligus. 

Keuntungan tersebut yaitu bakso yang dihasilkan akan 

memiliki masa simpan yang cukup panjang dan mengurangi 

resiko kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 

Winarno (2004) mikroorganisme (terutama bakteri) tumbuh 

baik pada bahan pangan dengan nilai aktivitas air 0,9-0,97; 

khamir tumbuh pada nilai aktivitas air 0,87-0,91 dan kapang 

tumbuh pada nilai aktivitas air 0,8-0,91.  
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Aw pada suatu produk pangan akan mempengaruhi 

lama simpan pada produk tersebut, semakin tinggi nilai aw 

pada suatu produk maka lama simpan akan semakin pendek 

dan jika nilai aw semakin rendah maka lama simpan akan 

semakin lama. Arief, Yoyok dan Valentinus (2012) bakso 

yang mempunyai nilai aw > 0,9 maka masa simpan bakso 

maksimal 1 hari (12-24 jam). Nilai aw P2 (0,89); P3 (0,88) dan 

P4 (0,87) yaitu, dan menunjukkan hasil <0,9, sehingga kualitas 

bakso masih cukup baik dan masa simpan bakso relatif 

panjang. Sedangkan nilai aw pada P0 (0,93) dan P1 (0,92) masa 

simpan bakso relatif pendek.  

 

4.4. Nilai uji organoleptik terhadap penambahan 

tepung daun katuk pada bakso daging ayam broiler 

Uji organoleptik pada bakso daging ayam broiler yang 

dilakukan bertujuan untuk menentukan pengaruh bakso daging 

ayam broiler yang ditambahkan dengan tepung daun katuk 

berdasarkan penerimaan konsumen terhadap karakteristik 

sensori produk tersebut yang meliputi warna, rasa dan tekstur. 

Data dan analisis variansi hasil penelitian bakso daging ayam 

broiler yang ditambahkan dengan tepung daun katuk yakni uji 

organoleptik yang disajikan pada Tabel 5. 

  



42 
 

Tabel 5. Rata-rata nilai organoleptik terhadap warna, cita rasa 

dan tekstur bakso daging ayam broiler dengan 

penambahan tepung daun katuk 

Keterangan  : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda  sangat nyata 

(P<0,01). 

 

4.4.1. Warna 

Hasil uji organoleptik warna bakso kelor 

menunjukkan rata-rata nilai warna bakso berkisar antara 2,5 

sampai 4,7. Rata-rata nilai warna bakso dari semua perlakuan 

ditunjukkan pada Tabel 5. Analisis ragam (Lampiran 7A.) 

mendapatkan hasil bahwa penggunaan tepung daun katuk yang 

berbeda memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna bakso daging ayam broiler. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan tepung daun katuk yang 

ditambahkan ke dalam adonan bakso hingga 8% dapat 

mengubah warna dari bakso yang dihasilkan, sehingga dengan 

persentase penambahan tepung daun katuk yang semakin 

tinggi nilai yang didapatkan akan semakin rendah akibat 

terjadinya perubahan warna bakso yang berwarna pekat (hijau 

tua). Asmidar, Syahrul dan Ira (2015) warna hijau dari bakso 

ikan patin tersebut berasal dari daun katuk yang ditambahkan 

sewaktu proses pencampuran bahan dalam membuat bakso 

Perlakuan Warna  Rasa  Tekstur  

P0 4,70
c 
± 0,47 4,00

c  
± 1,12 1,25

a 
± 0,55 

P1 4,15
c 
± 0,67 3,50

bc  
± 0,95 2,45

b 
± 1,19 

P2 3,90
b 
± 0,85 3,40

bc  
± 0,99 3,40

c 
± 0,82 

P3 2,90
a 
± 1,02 3,00

ab  
± 1,08 3,60

c 
± 0,68 

P4 2,50
a 
± 0,95 2,60

a  
± 0,75 3,70

c 
± 0,47 
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ikan patin. Daun katuk memiliki warna hijau gelap karena 

kadar klorofil yang tinggi yang terkandung didalamnya. 

Nilai rataan tertinggi terdapat pada perlakuan P0 (0%) 

yaitu sebesar 4,70 yang berbeda sangat nyata pada perlakuan 

P1 (2%) dan diikuti dengan perlakuan P2 (4%) serta berbeda 

sangat nyata pada perlakuan P3 (6%) dan diikuti dengan 

perlakuan P4 (8%) yang mempunyai nilai rataan terendah 

sebesar 2,50 disajikan dengan notasi yang berbeda pada Tabel 

5. Hal tersebut dikatakan bahwa bakso daging ayam broiler 

dengan hasil warna yang baik terdapat pada perlakuan tanpa 

penambahan tepung daun katuk (P0) karena mempunyai warna 

yang putih kecoklatan terhadap bakso daging ayam broiler 

sedangkan pada P4 dengan persentase penambahan tepung 

daun katuk yang paling tinggi diantara perlakuan lainnya 

menghasilkan warna bakso daging ayam broiler yang lebih 

pekat (hijau tua). Hal ini juga terjadi pada hasil penelitian dari 

Utami dan Anjani (2016) bahwa panelis lebih menyukai warna 

dengan penambahan sari daun katuk sebanyak 10% daripada 

produk yoghurt dengan penambahan 50% karena 

menimbulkan warna hijau yang pekat dari daun katuk. Daun 

katuk dikenal sebagai multi green, selain tinggi nilai gizi, daun 

katuk juga berfungsi sebagai pewarna alami dengan 

kandungan klorofil yang cukup tinggi yaitu 1136,6 mg/kg 

klorofil A dan 372,5 mg/kg klorofil B. Klorofil A berwarna 

hijau tua dan klorofil B berwarna hijau muda.  

4.4.2. Citarasa 

Hasil analisis anova pada Lampiran 7B., menunjukkan 

bahwa penambahan tepung daun katuk yang berbeda 

memberikan perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap rasa bakso daging ayam broiler. Penilaian panelis 
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terhadap produk bakso yang dihasilkan berkisar nilai 4,0 

sampai 2,6 (Tabel 5.). Penilaian rasa bakso diperoleh dari nilai 

yang diberikan oleh panelis saat melakukan uji citarasa dengan 

interval antara 1 sampai 5. Semakin tinggi persentase 

penambahan tepung daun katuk pada bakso daging ayam 

broiler mengakibatkan citarasa tepung daun katuk semakin 

meningkat pada saat uji organoleptik. 

Penurunan cita rasa bakso daging ayam broiler pada 

pengujian organoleptik yang dilakukan sangat berpengaruh 

terhadap penerimaan produk bakso daging ayam broiler oleh 

konsumen. Berdasarkan analisis ragam yang dilakukan 

diketahui bahwa semakin besar persentase penambahan tepung 

daun katuk akan mempengaruhi cita rasa bakso daging ayam 

broiler yang dihasilkan. Hal ini juga terjadi pada hasil 

penelitian dari Satyaningtyas dan Estiasih (2014) semakin 

tinggi konsentrasi proporsi substitusi tepung daun katuk yang 

digunakan pada pembuatan roti tawar laktogenik, maka 

karakteristik khas daun katuk akan makin terasa sehingga 

mampu mengurangi penilaian panelis pada produk tersebut. 

Rasa juga merupakan salah satu faktor dalam menentukan 

keputusan akhir dari konsumen untuk menerima atau menolak 

makanan. Rasa dipengaruhi oleh komponen-komponen 

penyusun makanan seperti protein, lemak dan vitamin 

(Purnomo, 1997). 

Terkait dengan jumlah tepung daun katuk yang 

semakin tinggi jumlah tepung daun katuk maka semakin 

rendah nilai rata-rata panelis terhadap penilaian rasa bakso 

daging ayam broiler. Pada penambahan tepung daun katuk 8% 

dari berat daging mempengaruhi rasa bakso daging ayam 

broiler sehingga nilai rata-rata yang didapatkan dari panelis 

sangat rendah sebesar 2,6 karena memiliki rasa daun katuk 
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yang mendominasi. Utami dan Anjani (2016) berdasarkan dari 

hasil penelitiannya bahwa tingkat penerimaan rasa dipengaruhi 

besar persentase sari daun katuk yang ditambahkan. Semakin 

tinggi penambahan sari daun katuk akan menimbulkan rasa 

pahit yang akan menurunkan penerimaan produk. Winarno 

(2004) Rasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

senyawa kimia, suhu, konsentrasi dan interaksi dengan 

komponen rasa yang lain. Berbagai senyawa kimia 

menimbulkan rasa yang berbeda. Rasa asin disebabkan oleh 

garam-garam anorganik yaitu garam murni (NaCl) dan rasa 

pahit disebabkan oleh alkaloid-alkaloid misalnya kafein, 

glikosida dan fenol. Rasa makanan dapat dikenali dan 

dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan yang terletak pada 

papila.  

 

4.4.3. Tekstur  

Hasil analisis pada Lampiran 7C. menunjukkan bahwa 

tekstur bakso daging ayam broiler dari penambahan tepung 

daun katuk dengan persentase yang berbeda yaitu 0%, 2%, 

4%, 6% dan 8% memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Penilaian panelis terhadap produk bakso yang 

dihasilkan berkisar nilai 1,25 sampai 3,7 (Tabel 5.) dari mulai 

dari sangat empuk-sangat kenyal. Nilai rataan tertinggi 

terdapat pada perlakuan P4 (8%) yaitu sebesar 3,7 diikuti 

dengan perlakuan P3 (6%) dan P2 (4%) yang berbeda sangat 

nyata pada perlakuan P1 (2%) dan berbeda sangat nyata pada 

perlakuan P0 (0%) yang mempunyai nilai terendah sebesar 

1,25. Bakso daging ayam broiler dengan hasil tekstur yang 

baik terdapat pada penambahan tepung daun katuk pada P4 

dengan persentase tepung daun katuk 8% karena mempunyai 

tekstur yang kenyal terhadap bakso daging ayam broiler. 
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Sedangkan pada perlakuan tanpa penambahan tepung daun 

katuk mempunyai nilai terendah karena mempunyai tekstur 

bakso yang empuk. Rata-rata hasil penilaian panelis tekstur 

bakso daging ayam broiler dengan penambahan tepung daun 

katuk mempunyai tekstur yang kenyal daripada tanpa 

perlakuan. Pramuditya dan Sudarminto (2014) bahwa salah 

satu syarat mutu bakso daging dari SNI adalah bertekstur 

kenyal, namun dalam syarat tersebut tidak terdapat nilai 

teksturnya. Masyarakat cenderung menyukai bakso yang 

mempunyai tekstur yang kenyal dan tidak menyukai bakso 

yang terlalu empuk atau terlalu keras. Tekstur bakso yang 

empuk dapat kemungkinan disebabkan oleh lama proses 

pemanasan. Semakin lama pemanasan yang dilakukan maka 

akan menghasilkan tekstur bakso yang semakin empuk. Faktor 

yang mempengaruhi tekstur bakso, antara lain komposisi 

bakso, proses pembuatan dan lama pemanasan. Semakin tinggi 

lama pemanasan maka tingkat kesukaan panelis cenderung 

menurun. Pemanasan menyebabkan tekstur bakso menjadi 

empuk, sedangkan masyarakat cenderung lebih menyukai 

tekstur bakso yang kenyal dan tidak menyukai bakso yang 

terlalu empuk atau terlalu keras. Sedangkan hasil penelitian 

dari Satyaningtyas (2014) penambahan subtitusi daun katuk 

juga akan berpengaruh terhadap tekstur produk yang 

dihasilkan. Semakin tinggi konsentrasi subtitusi daun katuk 

yang digunakan, maka tekstur yang dihasilkan pada produk 

tersebut akan semakin keras dan padat. Hal tersebut 

disebabkan oleh subtitusi tepung daun katuk yang dapat 

menurunkan kemampuan pada adonan, baik dalam 

pembentukan maupun penambahan gas sehingga tingkat 

pengembangan menurun. 
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4.5. Pemilihan perlakuan terbaik 

Pemilihan perlakuan bakso daging ayam broiler 

dengan penambahan tepung daun katuk terbaik dilakukan 

dengan metode indeks efektivitas menurut DeGarmo et al. 

(1993) dengan menggunakan parameter data kuantitatif yaitu 

antioksidan, kadar air dan aktivitas air (aw) serta data kualitatif 

organoleptik meliputi warna, cita rasa dan tekstur. Hasil 

penentuan dan penilaian setiap masing-masing variabel 

penelitian dapat dilihat pada (Lampiran 8.). Hasil perhitungan 

indeks efektivitas didapatkan nilai akhir pada setiap masing-

masing perlakuan atau yang disebut dengan nilai produk. Nilai 

produk dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai produk bakso daging ayam broiler terbaik 

Perlakuan Nilai Total Setiap Parameter Ranking 

P0 0,26 5 

P1 0,34 4 

P2 0,61 3 

P3 0,74 1 

P4 0,73 2 

 

DeGarmo et al. (1993) menyatakan bahwa dalam 

penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode indeks 

efektivitas akan didapatkan nilai produk, dimana perlakuan 

yang memiliki nilai produk yang tinggi maka semakin baik, 

sebaliknya jika suatu perlakuan memiliki nilai produk yang 

redah maka semakin jelek, sehingga perlakuan yang memiliki 

nilai produk tertinggi adalah menjadi perlakuan terbaik. 

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh perlakuan terbaik pada 

bakso daging ayam broiler dengan penambahan tepung daun 

katuk sebesar 6% (P3) dengan nilai produk sebesar 0,74. 

Perlakuan 3 (P3) ini memiliki nilai antioksidan yang kuat, nilai 
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kadar air dan aktivitas air yang rendah, serta memiliki 

karakteristik warna putih kehijauan, cita rasa sedikit daun 

katuk dan tekstur kenyal. Nilai parameter kualitatif dan 

kuantitatif dari perlakuan terbaik bakso daging ayam broiler 

dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Karakterisik perlakuan terbaik (P3) 
Parameter  Nilai 

Parameter kuantitatif  

Antioksidan  98,04 mg/ml 

Kadar air 68,94%
 

Aktivitas air 0,88 

Parameter kualitatif  

Warna  Putih kehijauan 

Cita rasa  Sedikit daun katuk 

Tekstur  Kenyal  

 

 


