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RINGKASAN 
 

PENGGUNAAN JAMUR TIRAM  

SEBAGAI SUBSTITUSI BAKSO DAGING KELINCI 

 
 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2007 di 
Laboratorium Teknologi Hasil ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
dan Laboratorium Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gadjah 
Mada Yogyakarta. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi jamur tiram 
(Pleurotus ostreatus) pada pembuatan bakso daging kelinci dan persentase terbaik 
ditinjau dari tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik.  
 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat dari 
daging kelinci yang disubstitusi dengan jamur tiram (Pleurotus ostreatus), tepung 
tapioka, garam, bawang putih, merica, dan air es. Metode yang digunakan adalah 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan satu faktor, 
yaitu substitusi jamur tiram pada bakso daging kelinci. Variabel yang diukur pada 
penelitian ini adalah dari tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan mutu 
organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur). 
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jamur tiram sebagai 
substitusi bakso daging kelinci memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap nilai tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan mutu 
organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur). Hasil perlakuan terbaik adalah 
bakso yang dibuat dari daging kelinci dengan substitusi jamur tiram 0 %. 
 
 Kesimpulan penelitian ini adalah perlakuan penambahan jamur tiram 
dalam pembuatan bakso daging kelinci cenderung menurunkan tekstur, kadar 
protein, kadar lemak dan mutu organoleptik serta menaikkan kadar air produk. 
Penggunaan jamur tiram sebagai substitusi bakso daging kelinci disarankan agar 
menggunakan substitusi tidak lebih dari 10 % dan perlu penelitian lebih lanjut 
tentang penggunaan bahan pengikat agar dapat memperbaiki tekstur produk. 
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ABSTRACT 
 
 

THE USAGE OF OYSTER MUSHROOMS (Pleurotus ostreatus) 
IN THE RABBIT’S MEATBALL SUBTITUTION  

 
 

This research conducted on March until April 2007 in Brawijaya 
University in the faculty of animal husbandry laboratory and central  inter 
university food and nutrition Gadjah Mada University Yogyakarta. 

This research is aimed to find the significancy substitution of oyster 
mushrooms (Pleurotus ostreatus) in the making of rabbit’s meatball in which the 
result is considered based on the best percentage of  texture, water content, 
protein, fat content, and the organoleptic quality.  

The substances used in this research was meatball made of rabbit’s meat 
which substituted by oyster  mushrooms (Pleurotus ostreatus), tapioca flour, salt, 
garlic, pepper, and water ice cube.  The method used is random norm reference 
group with one factor which substituted the rabbit’s meatball by oyster 
mushrooms. The variable measured in this research is the best percentage of  
texture, water content, protein, fat content, and the organoleptic ( color, tastes) 
quality. 

This research showed that the used of rabbit’s meatball was substituted by 
oyster mushrooms give significant influences (P<0,01) on the best percentage of  
texture, water content, protein, fat content, and the organoleptic ( color, aroma, 
and tastes) quality. The best treatment is meatball made of  oyster mushrooms in 
0% substitution.   

The conclusion made by this research is the substitution in the making of 
meatball tends to decrease the best percentage of  texture, water content, protein, 
fat content, and the organoleptic ( color, aroma, and tastes) quality. The usage of 
oyster in the substitution is recommended not more than 10% of all the 
ingredients and needs further research on the binding substances to improve the 
product texture.    
 
Keyword:  Rabbit’s Meatball, Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus), 

Substitution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Pengolahan daging dilakukan dengan tujuan untuk penganekaragaman 

sumber pangan dan menimbulkan kepuasan atau kenikmatan bagi yang 

mengkonsumsinya. Keanekaragaman pengolahan pangan merupakan suatu 

potensi yang dapat dikembangkan dengan sentuhan teknologi, sehingga akan 

diperoleh produk daging olahan yang mempunyai daya tarik, aman bagi 

konsumen, meningkatkan nilai gizi, serta daya simpan yang lebih baik. Salah satu 

cara pengolahan daging yang telah banyak dilakukan adalah pembuatan bakso. 

Bakso merupakan makanan olahan asal daging secara tradisional yang 

biasanya dibuat dari daging yang ditambah bahan pengisi dan bahan pengikat, 

yaitu tepung tapioka atau pati, garam, bawang putih dan monosodium glutamat 

(MSG). Daging sebagai bahan baku bakso dapat berasal dari berbagai jenis ternak, 

antara lain sapi, ayam, ikan ataupun kelinci, namun pada umumnya daging yang 

biasa digunakan adalah daging sapi dan ikan, walaupun juga ditemukan bakso dari 

daging kelinci.  

Daging kelinci memiliki kandungan nutrisi yaitu protein tinggi dan 

kolesterol yang rendah dibandingkan sapi, kambing, dan babi sehingga sehat dan 

aman bagi penderita penyakit jantung, usia lanjut, asma dan yang bermasalah 

dengan kelebihan berat badan. Potensi ini masih belum banyak dikembangkan, 

karena keberadaan daging kelinci yang belum populer dimasyarakat.  
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Pengolahan daging kelinci menjadi bakso merupakan salah satu upaya 

pengembangan kelinci menjadi sumber pangan alternatif dalam rangka 

meningkatkan gizi masyarakat. Bakso daging kelinci adalah bakso dengan bahan 

baku utama daging kelinci dengan penambahan bumbu-bumbu sebagaimana 

bakso pada umumnya.  

Jamur tiram merupakan sumber pangan bernilai gizi tinggi, kandungan 

proteinnya tinggi, mempunyai nilai karbohidrat, lemak dan kalori rendah, namun 

kaya vitamin, dan mineral sehingga jamur banyak dimanfaatkan sebagai makanan 

fungsional untuk pemeliharaan kesehatan. Jamur biasanya diolah dalam bentuk 

segar menjadi berbagai jenis masakan, diantaranya kerupuk, keripik, jamur kering 

atau produk seperti sosis dan bakso.  

Jamur mempunyai potensi yang mungkin dapat menambah citarasa produk 

daging olahan karena menurut McGee (1984) dalam Adiwinarti (2001) bahwa 

jamur mengandung asam glutamat yang dapat membuatnya terasa enak. 

Penggunaan jamur sebagai substitusi bakso daging kelinci diharapkan 

dapat menjadi salah satu cara untuk penganekaragaman citarasa bakso, 

mengurangi kebutuhan bahan dasar daging, ekonomis serta dapat bermanfaat 

untuk kesehatan. Penelitian terhadap pengaruh penggunaan jamur tiram sebagai 

substitusi bakso daging kelinci masih perlu dilakukan terutama pengaruhnya 

terhadap kualitas bakso yang dihasilkan dilihat dari tekstur, kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh substitusi jamur tiram (Pleurotus ostreatus) pada 

pembuatan bakso daging kelinci ditinjau dari tekstur, kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik. 

2. Berapakah persentase terbaik penggunaan jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) sebagai substitusi bakso daging kelinci ditinjau dari tekstur, 

kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik. 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Mengetahui pengaruh substitusi jamur tiram (Pleurotus ostreatus) pada 

pembuatan bakso daging kelinci ditinjau dari tekstur, kadar air, kadar 

protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik. 

2. Menentukan persentase terbaik penggunaan jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus) sebagai substitusi pada pembuatan bakso daging kelinci ditinjau 

dari tekstur, kadar air, kadar protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai: 

1. Bahan informasi bagi masyarakat dan industri pangan yang terkait dalam 

pemanfaatan jamur tiram sebagai substitusi bakso daging kelinci untuk 

meningkatkan citarasa bakso. 
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2. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut sehingga bakso daging 

dengan substitusi jamur tiram (Pleurotus ostreatus) dapat menjadi produk 

olahan yang baik dan diterima oleh konsumen. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Daging kelinci memiliki mutu gizi yang lebih bagus dibanding daging 

lainnya, kandungan nutrisi tinggi dengan kandungan asam lemak jenuhnya rendah 

sehingga sehat dan aman bagi konsumen terutama yang bermasalah dengan 

kesehatan (Sarwono, 2006). Potensi ini masih belum banyak dikembangkan, 

karena keberadaan daging kelinci yang belum populer  dimasyarakat (Anonimb, 

2003).  

Upaya-upaya diversifikasi produk daging kelinci sangat diperlukan untuk 

meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap daging kelinci yang hingga saat ini 

masih sangat rendah (Pramudya, Dian, Deny dan Daendy, 2002). Bakso daging 

kelinci merupakan salah satu diversifikasi produk olahan daging yang terbuat dari 

daging kelinci segar, digiling, dicampur tepung tapioka, bumbu-bumbu, kemudian 

dibentuk bulat-bulat lalu direbus sampai matang (Linda, 2005).  

Penelitian terdahulu diperoleh bahwa selain daging, bahan nabati seperti 

jamur dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bakso (Indrawati, 2002 dan 

Widyastuti, dkk, 2002). Adiwinarti (2001) menyatakan bahwa jamur mempunyai 

potensi yang mungkin dapat menambah citarasa produk daging rendah lemak 

karena menurut McGee (1984) jamur mengandung asam glutamat yang dapat 

membuatnya terasa enak. 
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Jamur merupakan sumber pangan yang bergizi tinggi, mengandung 

beberapa asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, kandungan lemak dari jamur 

tiram lebih sedikit sekitar 1,6-2,0 % dan tidak mengandung kolesterol (Suriawiria, 

2000). 

Menurut Ningsih (2001), tingkat substitusi dengan jamur tiram coklat 

hingga 30 % masih bisa dilakukan untuk membuat sosis yang baik, dan perlakuan 

terbaik didapat dari tingkat substitusi 30 %. Indrawati (2002) menyatakan bahwa 

pembuatan bakso jamur dengan faktor perlakuan jenis jamur dan proporsi jamur : 

terigu mempunyai interaksi yang nyata pada parameter kadar air bakso jamur, 

sedangkan pada parameter terukur lainnya (protein, tekstur dan Aw) tidak 

memberikan interaksi yang nyata. 

 

1.6. Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah  

1. Adanya pengaruh penggunaan jamur tiram sebagai substitusi pada 

pembuatan bakso daging kelinci ditinjau dari tekstur, kadar air, kadar 

protein, kadar lemak dan mutu organoleptik. 

2. Diduga adanya perlakuan substitusi jamur tiram yang terbaik akan 

menghasilkan produk olahan bakso kelinci yang baik, dan diterima oleh 

konsumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Bakso 

Menurut Raharjo (1996), bakso merupakan teknologi pengolahan dengan 

cara restrukturisasi yang bertujuan untuk memanfaatkan potongan daging yang 

relatif kecil atau berukuran kecil, kemudian dilekatkan kembali menjadi ukuran 

yang lebih besar dengan menggunakan bahan pengikat. Linda (2005) menyatakan 

bahwa bakso kelinci adalah bakso yang dibuat dari daging kelinci segar, digiling, 

dicampur tepung tapioka, bumbu-bumbu, kemudian dibentuk bulat dan direbus. 

Bahan baku utama dalam pembuatan bakso yang berperan dalam 

menentukan kualitas bakso adalah daging. Daging yang digunakan sebaiknya 

daging yang masih segar, semakin segar daging semakin bagus mutu bakso yang 

dihasilkan dan hendaknya tidak banyak berlemak dan berurat (Wibowo , 2005).  

Soeparno (1998) menambahkan bahwa daging yang digunakan untuk 

pengolahan bakso sebaiknya masih berada pada fase pra kaku (pre rigor) dan 

bukan fase lewat kekakuan (post rigor), sebab akan menghasilkan bakso yang 

tidak kenyal. Daging pada fase post rigor telah mengalami periode pembentukan 

asam laktat yang menyebabkan penurunan pH otot dan berakibat terjadinya 

penurunan Water Holding Capacity (WHC) daging sehingga banyak air yang 

berasosiasi dengan protein otot akan bebas meninggalkan serabut otot. 

Elviera (1988) menyatakan bahwa kekenyalan dan kekompakan bakso erat 

sekali hubungannya dengan kemampuan pengikatan antara partikel-partikel 

daging, dan pengikatan tersebut tergantung pada jumlah protein myofibril yang 
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terekstrak, dimana makin banyak ikatan aktin myosin yang terbentuk makin 

kenyal tekstur produk yang dihasilkan. 

 

2.2 Daging kelinci 

Kelinci merupakan ternak yang pemeliharaannya cukup murah dan mudah 

(Fachruddin, 1997). Daging kelinci hampir mirip dengan daging ayam yakni 

berserat halus, lunak, dan berwarna merah muda. Berat karkas kelinci sekitar 50 

% sampai 60 % dari berat bobot hidup, jika bobot kelinci hidup sekitar 2 kg, maka 

berat karkasnya sekitar 1 kg sampai 1,2 kg. Kandungan proteinnya relatif tinggi 

dan memiliki kandungan lemak yang tidak begitu tinggi. Komposisi kimiawi 

daging kelinci dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi kimiawi daging kelinci per 100 g 

Kandungan Jumlah 
Air (%) 
Protein (%) 
Energi (Kkal) 
Lemak (%) 
Ca (%) 
P (%) 
Fe (%) 

70,00 
21,00 
162,2 

                           3,80 
0,27 
4,9 

0,018 
Sumber : Purnomo, dkk (1995) 

Daging dan hati kelinci juga dapat menyembuhkan penyakit asma karena 

mangandung kitotefin dan asam lemak omega tiga dan sembilan (Anonimc, 2006). 

Menurut Sarwono (2006), tingginya kandungan protein dan asam lemak yang 

bersifat tidak jenuh didalamnya membuat daging kelinci baik sekali untuk 

menjaga ketahanan jaringan tubuh, membentuk sel-sel, dan meningkatkan 

kecerdasan otak. Kadar asam lemak daging kelinci dapat dilihat pada Tabel 2.                                   
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Tabel 2 Kadar asam lemak daging kelinci dan ternak lainnya  

Kadar asam lemak Jenis daging Jenuh (%) Tak jenuh (%) 
Kelinci 
Sapi  
Domba 
Kambing 
Ayam  

39 
50 
59 
61 
34 

61 
50 
41 
39 
66 

Sumber : Sarwono (2006) 

Rismunandar (1990) menambahkan kandungan asam lemak tak jenuh 

yang cukup tinggi dalam daging kelinci menjadikannya baik untuk dikonsumsi 

penderita penyakit jantung, akan tetapi asam lemak ini mudah teroksidasi. 

  

2.3 Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) 

Jamur yang dapat dikonsumsi (edible mushroom) diantaranya jamur kayu 

dan jamur merang (Volvariellea volvaceae). Menurut Cahyana (1999) bahwa jenis 

jamur kayu (jamur yang tumbuh pada media kayu, baik pada serbuk kayu maupun 

kayu glondongan ) antara lain jamur kuping (Auricularia polytricha), jamur tiram 

(Pleurotus ostreatus), jamur shiitake (Lentinus edodes). 

Jamur tiram (Pleurotus ostreatus) adalah jenis jamur kayu yang 

mempunyai kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu 

lainnya dan paling banyak dibudidayakan (Suriawiria, 2000). Jamur tiram 

mempunyai nama lain shiimeji (Jepang), abalone mushroom atau oyster 

mushroom (Eropa dan Amerika), supa liat (Jawa Barat).  

Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa 

membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan 

semu menjadi tubuh buah. Tubuh buahnya berwarna putih, kecoklat-coklatan, 
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kemerah-merahan atau yang lainnya sehingga namanya sesuai warna tubuh 

buahnya (lihat Gambar 1).  

 

  Gambar 1. Jamur tiram putih 

Menurut Yuniasmara, dkk (1999), disebut jamur tiram karena bentuk 

tudungnya agak membulat, lonjong dan melengkung seperti tiram. Kadungan 

nutrisi yang dimiliki jamur tiram dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan nutrisi jamur tiram per 100 g 

Kandungan Jumlah 
Air (%) 
Protein (%) 
Lemak (%) 
Karbohidrat (%) 
Serat (%) 
Abu (%) 
Kalori (Kkal) 

91,5 
2,29 
0,136 
4,59 
0,808 
0,67 
256 

Keterangan :  Suriawiria (2000) 
 

 Komposisi kandungan nutrisi tersebut sangat memungkinkan jamur untuk 

dikonsumsi dan diolah. Menurut Widyastuti dan Koesnandar (2005), jamur tiram 

memiliki manfaat sebagai anti tumor dan meningkatkan antioksidan, karena 

kandungan protein sangat tinggi dengan asam amino lengkap, mengandung lemak 

rendah, juga kaya akan vitamin dan mineral. 

 Jamur dapat dimanfaatkan untuk bahan pengisi seperti bakso dan sosis. 

Ningsih (2001) menyatakan bahwa tingkat substitusi dengan jamur tiram coklat 
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30 % masih bisa dilakukan untuk membuat sosis yang baik, dan perlakuan terbaik 

didapat dengan tingkat substitusi 30 %. 

 Adiwinarti (2001) menyatakan bahwa penambahan jamur didalam sosis 

rendah lemak yang diasap maupun yang tidak, menghasilkan karakteristik yang 

sama dibanding dengan sosis kontrol yang rendah lemak, dan jamur lebih efektif 

untuk meningkatkan juiciness pada campuran sosis rendah lemak yang tidak 

diasap. 

  

2.4 Tepung Tapioka  

Bahan pengisi yang sekaligus berfungsi sebagai bahan pengikat adalah 

tepung tapioka, tepung gandum, tepung aren atau campuran dari ketiganya 

(Winarno dan Rahayu, 1994). Tapioka mempunyai kandungan amilopektin tinggi 

sehingga mempunyai sifat tidak mudah menggumpal, mempunyai daya lekat 

tinggi, tidak mudah pecah atau rusak (Tjokroadikoesmo, 1993). 

Widyastuti, dkk (2000) mengatakan bahwa tapioka adalah pati yang 

dihasilkan dari ubi kayu merupakan bahan pangan sumber karbohidrat. Tepung 

tapioka banyak digunakan sebagai bahan pengisi dalam pengolahan pangan 

karena mempunyai kemampuan menyerap air dalam suhu panas akan membentuk 

gelembung gel sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki tekstur produk 

olahan pangan. 

Purnomo (1997) menyatakan bahwa substitusi daging dengan bahan 

pengisi atau pengikat tidak boleh melebihi 50 %, karena substitusi sebanyak itu 

akan mempengaruhi komposisi produk. 
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2.5 Tekstur 

Tekstur merupakan segi penting dari mutu makanan, terkadang lebih 

penting dari aroma, rasa dan warna. Faktor penting dalam pembuatan produk 

olahan daging adalah pada kemampuan saling mengikat antara partikel daging 

dengan bahan lain yang ditambahkan seperti tapioka, binder dan juga tekstur 

produk yang terbentuk (Purnomo, 1998). 

Tekstur bakso daging adalah kompak, elastis kenyal tetapi tidak liat, tidak 

ada serat daging, tidak lembek dan rapuh (Widyastuti, 1999). De Mann (1997) 

mendefinisikan hardness (kekerasan) sebagai gaya untuk menghasilkan kembali 

ke kondisi awal setelah gaya yang mendeformasikan ditiadakan. 

 

2.6 Kadar air 

Purnomo (1995) menyatakan bahwa air dalam bahan pangan berperan 

sebagai bahan pelarut dari beberapa komponen disamping ikut sebagai bahan 

pereaksi, sedang bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Air 

bebas dapat dengan mudah hilang bila terjadi penguapan, sedangkan air terikat 

sulit dibebaskan dengan cara tersebut. Kandungan air dalam bahan pangan akan 

berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya, hal ini sangat erat hubungannya 

dengan daya awet bahan pangan tersebut, sehingga menjadi pertimbangan utama 

dalam pengolahan dan pengelolaan pasca panen bahan tersebut. 

Kadar air adalah air yang terkandung didalam bahan  pangan yang 

biasanya dinyatakan dalam persen. Kadar air dalam bahan dapat mempengaruhi 

tekstur, citarasa, dan daya tahan bahan makanan tersebut (Winarno, 1993). 
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2.7 Kadar protein  

Kadar protein bahan pangan umumnya dipakai sebagai salah satu cara 

untuk mengukur mutu bahan pangan karena protein merupakan suatu zat yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi utama protein adalah untuk 

memelihara jaringan yang telah ada, pembangunan jaringan atau sel baru, 

pengatur dan penghasil energi (Winarno, 1997). 

  Kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam–asam amino, sehingga 

protein mempunyai kualitas yang beraneka ragam tergantung sampai seberapa 

jauh protein dapat menyediakan asam–asam amino esensial dalam jumlah 

memadai (Bucckle et al, 1987). Menurut Purnomo (1997), protein dalam 

pembuatan bakso berperan dalam pengikatan hancuran daging selama pemasakan 

dan mengakibatkan pembentukan struktur yang kompak, disamping itu juga 

berfungsi sebagai penahan air dalam jaringan daging, dimana protein akan 

membentuk jaringan yang kaku selama pemasakan. 

 

2.8 Kadar lemak 

Lemak banyak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan 

kandungan yang berbeda-beda. Penambahan lemak dalam pengolahan bahan 

pangan berfungsi untuk menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan cita rasa 

bahan pangan (Winarno, 2002).  

Menurut Legowo (2004), berdasarkan lokasi secara anatomis, terdapat 

empat kategori lemak pada daging yaitu lemak internal, sub kutan, inter-muskular, 

dan intra-muskular, yang bervariasi untuk masing-masing jenis ternak. Jenis 

lemak dalam bahan pangan terdiri dari lemak jenuh yang banyak mengandung 
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asam lemak tanpa ikatan rangkap dan lemak tidak jenuh yang banyak 

mengandung asam lemak berikatan rangkap. Kedua jenis lemak ini 

keberadaannya hampir  selalu diikuti oleh senyawa sterol yang disebut kolesterol. 

 

2.9 Mutu organoleptik 

Penilaian hasil pengolahan bahan pangan dapat menggunakan kemampuan 

indera manusia baik indera penglihatan, peraba, pembau dan pengecap dengan 

sifat bahan yang dinilai meliputi tekstur, warna, rasa dan bau (Kartika, Hastuti dan 

Suparto, 1998). 

Pengujian terhadap suatu produk dibedakan menjadi dua yaitu, pengujian 

yang berorientasi pada produk dan pengujian yang berorientasi pada konsumen. 

Pengujian yang berorientasi pada konsumen memakai panelis yang tidak terlatih 

dimana penilaian tersebut merupakan faktor penting diterima tidaknya suatu 

bahan pangan oleh konsumen (Larmond, 1994). 

Bakso yang beredar dipasaran seharusnya memenuhi syarat kualitas 

Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu bau yang khas daging normal, rasa gurih, 

warna kecoklatan, kadar air maksimal 70 %, kadar abu maksimal 3 %, kadar 

protein minimal 9 %, lemak maksimal 2 %, tekstur kenyal dan tidak mengandung 

boraks (Anonima, 1995). 

Menurut Cofrades et. al., (2004), warna merupakan salah satu faktor yang 

menunjukkan penerimaan konsumen terhadap produk daging. Warna produk-

produk daging tergantung pada beberapa faktor termasuk konsentrasi, komposisi 

kimia pigmen daging dan karakteristik fisik daging. Warna merupakan petunjuk 

adanya perubahan kimia dalam suatu bahan pangan. De Man (1997) menyatakan 
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bahwa bahan pangan yang telah mengalami pemanasan akan kelihatan nyata 

dalam perubahan warna.  

Tekstur makanan dapat memberikan pengaruh yang penting bagi 

konsumen. Tekstur digunakan konsumen bukan untuk mengindikasi keamanan 

pangan tetapi untuk mengindikasi kualitas pangan. Penilaian tekstur pada 

beberapa makanan biasanya dengan menggunakan panca indera merupakan faktor 

penting bagi produk tersebut (Lawless and Heymann, 1998).  

Rasa berbeda dengan bau banyak melibatkan panca indera lidah. Rasa 

makanan dapat dikenali dan dibedakan oleh kuncup-kuncup cecapan yang terletak 

pada papilla yaitu bagian noda merah jingga pada lidah. Tekstur dan konsistensi 

suatu bahan akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan oleh bahan tertentu 

(Winarno, 2002). 

Aroma dan bau-bauan dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat 

diamati dengan indera penciuman. Aroma atau bau yang ditimbulkan oleh 

makanan banyak menentukan kelezatan makanan tersebut. Aroma merupakan 

suatu zat atau komponen tertentu yang mempunyai beberapa fungsi dalam 

makanan, diantaranya dapat bersifat memperbaiki, membuat lebih bernilai atau 

dapat diterima sehingga peranan aroma disini mampu menarik kesukaan 

konsumen terhadap makanan tersebut (Achyadi dan Hidayati, 2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan April 2007 di 

Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang dan Laboratorium Rekayasa Pusat Antar Universitas Pangan Dan Gizi 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat dari 

daging kelinci jenis Angora yang disubstitusi dengan jamur tiram (Pleurotus 

ostreatus). Daging kelinci dengan jenis kelamin betina (8-12 bulan) dibeli dari 

UD. Amanah Jaya yang berada di Jl. TVRI Kota Batu dan jamur tiram diperoleh 

dari Laboratorium Bioteknologi Universitas Muhammadiah Malang. Bahan 

tambahan  yang digunakan terdiri dari tepung tapioka, bawang putih, air es, 

merica bubuk, dan garam diperoleh dari Pasar Besar kota Malang. 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah grinder, blender, 

timbangan analitik, oven, cawan, mangkok plastik, pisau, sendok, telenan, panci, 

gelas ukur, thermometer, dan seperangkat alat untuk uji organoleptik. Peralatan 

yang digunakan untuk analisis tekstur adalah Universal Testing Instrument 

(Instron) model Lloyd, dan seperangkat alat uji untuk kandungan protein metode 

Kjeldahl, serta seperangkat uji kandungan lemak metode Soxhlet. 
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3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Kelompok (Yitnosumarto, 1991) dengan satu faktor. Faktor yang digunakan 

dalam penelitian adalah penggunaan jamur tiram sebagai substitusi dalam 

pembuatan bakso daging kelinci menurut Ningsih (2001). Pengelompokan 

didasarkan pada kemungkinan sampel bahan baku yang digunakan bervariasi 

dikarenakan pengambilan sampel yang tidak bersamaan. Perlakuan penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perlakuan penelitian 

Perlakuan (%) Daging kelinci (gram) Jamur tiram (gram) 
   0 (T0) 153 0 
10 (T1) 137,7 15,3.0 
20 (T2) 122,4 30,6 
30 (T3) 107,1 45,9 
40 (T4) 91,8 61,2 
50 (T5) 76,5 76,5 

  

Substitusi jamur tiram dihitung berdasarkan total berat daging kelinci yang 

digunakan. 

 

3.4 Komposisi Bakso Daging Kelinci Substitusi Jamur Tiram 

 Bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan bakso selain daging 

kelinci dan jamur tiram adalah tepung tapioka 10%, air es 10 %, garam 2 %, 

merica bubuk 0,5 %, bawang putih 1 % dari total adonan. Komposisi bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan bakso daging kelinci substitusi jamur tiram 

pada penelitian ini tersaji dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi adonan bakso kelinci substitusi Jamur Tiram 

Substitusi Jamur Tiram Bahan (gram) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 
Daging Kelinci 153 137,7 122,4  107,1 91,8 76,5  
Jamur Tiram 0 15,3 30,6  45,9  61,2  76,5  
Tepung Tapioka 20 20 20 20 20 20 
Garam 4 4 4 4 4 4 
Bawang Putih 2 2 2 2 2 2 
Air Es 20 20 20 20 20 20 
Merica Bubuk 1 1 1 1 1 1 
Total 200 200 200 200 200 200 

  

3.5 Pembuatan bakso daging kelinci substitusi jamur tiram 

 Proses pembuatan bakso kelinci yang disubstitusi dengan jamur tiram 

dengan metode Wibowo (2005) yang telah dimodifikasi meliputi :  

1. Daging kelinci dipisahkan dari uratnya, dicincang kemudian digiling 

hingga lumat. Jamur tiram dipisahkan dan dipotong bagian batang serta 

tudung lalu dilakukan pencucian dan penirisan, kemudian digiling. 

2. Bumbu-bumbu dihaluskan kemudian ditimbang (Tabel. 5) 

3. Membuat formulasi bakso seperti Tabel 5, yaitu dengan menimbang dan 

mencampur bahan-bahan pembuatan bakso (daging kelinci, jamur tiram, 

tepung tapioka, bawang putih, merica bubuk, garam, dan air es). 

4. Pengadukan semua bahan yang telah diformulasi (diblender ± 2 menit) 

hingga diperoleh adonan yang homogen. 

5. Adonan dicetak dengan cara membentuk adonan menjadi bulatan-bulatan. 

6. Bola bakso yang terbentuk direbus dalam air, suhu 90°C hingga matang, 

kemudian ditiriskan dan didinginkan. 
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7. Bakso yang sudah dingin selanjutnya akan dilakukan pengujian.  

Prosedur penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

3.6 Variabel Pengamatan  

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah tekstur (hardness), kadar 

air, kadar protein, kadar lemak, dan mutu organoleptik (warna, bau, rasa, tekstur). 

 

3.7 Pengujian Sampel 

 Pengujian sampel bakso daging kelinci meliputi variabel-variabel sebagai 

berikut : 

1. Tekstur (hardness). Pengujian tekstur menggunakan peralatan Universal 

Testing Instrument model Lloyd, serti pada Lampiran 1. 

2. Pengujian kadar air (AOAC, 1970; Ranggana, 1979 dalam Sudarmadji, 

1997), seperti pada Lampiran 2. 

3. Pengujian kadar protein dengan metode Kjeldahl (Sudarmadji, 1997), 

seperti pada Lampiran 3. 

4. Pengujian kadar lemak dengan metode Soxhlet (AOAC, 1970 dalam 

Sudarmadji, 1997) seperti pada Lampiran 4. 

5. Prosedur pengujian mutu organoleptik meliputi kesukaan terhadap aroma, 

rasa, warna dan kenampakan menggunakan metode Hedonic scale scoring 

(Sukarto dan Suwarno, 1985). Panelis yang digunakan tidak terlatih 

sebanyak 30 orang, contoh daftar pertanyaan pada Lampiran 5. 
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3.8 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (uji F) 

untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan terhadap tekstur (hardness), 

kadar air, kadar protein, kadar lemak dan mutu organoleptik (warna, aroma, rasa 

dan kenampakan), dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (UJBD) 

(Yitnosumarto, 1991). Penentuan perlakuan terbaik berdasarkan tekstur, kadar air, 

kadar protein, kadar lemak, dan organoleptik dengan menggunakan metode Indeks 

Efektifitas (Susrini, 2003). 

 

3.9 Batasan Istilah 

Bakso kelinci  :  Bakso yang dibuat dari daging kelinci segar, digiling, dicampur 

tepung tapioka, bumbu-bumbu, kemudian dibentuk bulat-bulat 

dan direbus sampai mengapung (tanda bakso matang). 

Substitusi  :  Penggantian sebagian bahan baku daging kelinci dengan jamur 

tiram pada tingkatan 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, dan 50 %. 

Jamur tiram  : Jamur pangan dengan tudung berbentuk setengah lingkaran 

mirip cangkang tiram dengan bagian tengah agak cekung dan 

berwarna putih hingga krem.  
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Diagram alir pembuatan bakso daging kelinci (Gambar 2) didasarkan 

menurut Wibowo (2005) yang telah disesuaikan dengan perlakuan yang dilakukan 

pada saat penelitian dengan mensubstitusikan jamur tiram. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Diagram alir pembuatan bakso daging kelinci substitusi jamur tiram  
 
 
 
 
 

Jamur tiram Daging kelinci 

Pencucian dan 
Pemotongan 
antara batang 
dan bagian 
tudung  

Pencucian 

Penggilingan 

Penggilingan  

Pencampuran 

Homogenisasi adonan   

Pencetakan manual bakso dnegan tangan 
(diameter ± 3 cm, berat 12 s/d 15 g)   

Perebusan (± 90 0C) sekitar 15 menit 

Bakso 

Substitusi jamur tiram 
(0%, 10 %, 20%, 30%, 
40%, 50%) 

Air es (15%) 
Tepung tapioka 
(10%) 
Bawang putih (1%) 
Merica (0,5 %) 
Garam (2%) dari 
adonan  

Analisa : 
Hardness, kadar air, 
kadar protein, kadar 
lemak, organoleptik 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Pengaruh Perlakuan substitusi jamur tiram terhadap hardness bakso 
daging kelinci 

 
 Hasil analisis ragam pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa substitusi 

jamur tiram memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur 

bakso daging kelinci. Rata-rata nilai hardness bakso daging kelinci dengan 

perlakuan substitusi jamur tiram dan hasil uji jarak berganda Duncan (UJBD) 

terdapat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata uji nilai hardness bakso daging kelinci (N)  

Substitusi Jamur Tiram Rata-rata Notasi 
0% 16,153 c 
10% 5,722 b 
20% 3,815 a 
30% 1,894 a 
40% 2,025 a 
50% 1,410 a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada UJBD 

 
Data dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai hardness bakso daging 

kelinci tertinggi terdapat pada perlakuan substitusi jamur tiram dengan persentase 

0 % yaitu 16,153 N dan nilai hardness bakso daging kelinci terendah terdapat 

pada perlakuan substitusi jamur tiram dengan persentase 50 % sebesar 1,410 N. 

Nilai hardness bakso mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya 

substitusi jamur tiram sehingga semakin banyak jamur yang digunakan maka 

bakso daging kelinci akan mempunyai tekstur yang lembek. Penurunan tekstur 

tersebut diduga karena adanya perbedaan struktur protein daging kelinci dengan 
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jamur tiram, dimana menurut Tjitrosoepomo (1991) bahwa jamur merupakan 

tumbuhan talus yang terdiri dari benang-benang halus yang membentuk hifa 

(mycelium) sedangkan daging kelinci tersusun atas jaringan tubuh kompleks. 

Perbedaan ini kemungkinan akan menyebabkan kemampuan mengikat air dan 

membentuk gel yang berbeda.  

Tekstur produk daging olahan menurut Ma et al. (1996) dalam Purnomo 

(2000) ditentukan oleh pembentukan gel yang terjadi selama pengolahan, dimana 

pembentukan gel tersebut sangat dipengaruhi oleh pemanasan. Murhadi (1988) 

sebagaimana dikutip oleh Lestari (1999) menyatakan pembentukan gel melibatkan 

adanya protein, pati dan air. Molekul pati terutama fraksi amilosa dan amilopektin 

yang saling berikatan baik dengan protein maupun antar sesamanya melalui ikatan 

hidrogen saat perebusan, akan mengembang dan disertai dengan pelemahan 

kekuatan ikatan hidrogen, sehingga molekul air dapat menyusup diantara protein 

dan pati.  

Kekenyalan dan kekompakan bakso erat sekali hubungannya dengan 

kemampuan pengikatan antara partikel-partikel daging, dan pengikatan partikel 

tersebut tergantung pada jumlah protein myofibril yang terekstrak dimana makin 

banyak ikatan aktin myosin yang terbentuk makin kenyal tekstur produk yang 

dihasilkan (Elviera, 1988). Perlakuan substitusi jamur tiram menyebabkan protein 

myofibril tidak mampu mendispersi protein jamur yang berbeda struktur 

proteinnya akibatnya tidak dapat membentuk kesatuan matriks yang kompak.  
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Penurunan nilai tekstur kemungkinan juga dipengaruhi oleh kadar air dari 

bakso yang tinggi, dimana semakin banyak substitusi jamur tiram maka kadar air 

bakso semakin meningkat. Menurut Winarno (1993) bahwa kadar air dalam bahan 

pangan dapat mempengaruhi tekstur dimana semakin tinggi kadar air bahan 

menyebabkan tekstur produk semakin lembek.  

 

4.2 Pengaruh perlakuan substitusi jamur tiram terhadap kadar air bakso 
daging kelinci 

 
 Hasil analisis ragam pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa substitusi 

jamur tiram memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air 

bakso daging kelinci. Rata-rata kadar air bakso daging kelinci dengan perlakuan 

substitusi jamur tiram dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) terdapat pada 

Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata uji kadar air bakso daging kelinci (%)  

Substitusi jamur tiram Rata-rata Notasi  
0% 70,3784 a 
10% 73,0863  b 
20% 74,8844  b 
30% 77,2236  c 
40% 78,8605  c 
50% 79,6698  c 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat (P<0,01) pada UJBD 

 
Data dalam Tabel 7 menunjukkan bahwa semakin tinggi substitusi jamur 

tiram menyebabkan kadar air bakso semakin meningkat. Kadar air bakso daging 

kelinci tertinggi terdapat pada perlakuan substitusi jamur tiram dengan persentase 

50 % yaitu 79,6698 % dan kadar air bakso daging kelinci terendah terdapat pada 

perlakuan tanpa substitusi jamur tiram (0 % jamur) sebesar 70,3784 %. 
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Peningkatan kadar air bakso daging kelinci disebabkan oleh kadar air 

jamur yang tinggi dimana menurut Suriawiria (2000) bahwa jamur memiliki kadar 

air yang cukup tinggi sekitar 91,5 % sedangkan daging kelinci menurut Sarwono 

(2006) mengandung 67,9 % air.  

Meningkatnya kadar air produk kemungkinan juga disebabkan jamur 

memiliki sifat yang sangat mudah untuk menyerap air karena tubuh buahnya 

tersusun atas benang-benang hifa (mycelium). Menurut Ningsih (2001) bahwa 

penambahan jamur tiram pada sosis daging akan meningkatkan kadar air produk. 

Peningkatan kadar air bakso juga dipengaruhi oleh adanya pencucian 

daging dan jamur tiram sebelum pengolahan serta penambahan air es pada saat 

pencampuran bahan sehingga membuat banyak air bebas dalam produk bakso. 

 

4.3 Pengaruh perlakuan substitusi jamur tiram terhadap kadar protein 
bakso daging kelinci 

 
 Hasil analisis ragam pada Lampiran 9 menunjukkan bahwa substitusi 

jamur tiram memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 

protein bakso daging kelinci. Rata-rata kadar protein bakso daging kelinci dengan 

perlakuan substitusi jamur tiram dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

terdapat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata kadar protein bakso daging kelinci substitusi jamur tiram 
 

Substitusi Jamur Tiram Rata-rata Notasi  
0% 16,080   e 
10% 14,814   e 
20% 11,668   d 
30%  9,865    c 
40%   8,448   b 
50%  7,238    a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat (P<0,01) pada UJBD 

 

Data dalam Tabel 8 menunjukkan bahwa kadar protein bakso daging 

kelinci mengalami penurunan seiring dengan peningkatan substitusi jamur tiram. 

Penurunan kadar protein ini disebabkan karena rendahnya kadar protein dari 

jamur tiram dibanding dengan daging kelinci. Menurut Suriawiria (2000), jamur 

tiram memiliki kadar protein sekitar 2,29 %, sedangkan daging kelinci menurut 

Purnomo, dkk, (1995) mengandung 20,8 % protein sehingga substitusi jamur 

tiram terhadap bakso daging kelinci akan menurunkan kadar protein bakso.  

Penurunan kadar protein ini kemungkinan juga disebabkan karena protein 

penyusun jamur merupakan protein yang sederhana sehingga lebih mudah 

mengalami kerusakan, hal ini menyebabkan banyak protein yang terlarut dalam 

air pemasakan. Menurut Asyhari (1993) bahwa beberapa macam protein dalam 

bakso akan larut ke dalam air pemasakan, terlebih lagi dengan adanya penggunaan 

suhu yang cukup tinggi.  
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4.4 Pengaruh perlakuan substitusi jamur tiram terhadap kadar lemak bakso 
daging kelinci 

 
Hasil analisis ragam pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa substitusi 

jamur tiram memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 

lemak bakso daging kelinci. Rata-rata kadar lemak bakso daging kelinci dengan 

perlakuan substitusi jamur tiram dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

terdapat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Rata-rata kadar lemak bakso daging kelinci substitusi jamur tiram 
 

Substitusi Jamur Tiram Rata-rata  Notasi  
0% 5,578  d 
10% 4,773  c 
20% 3,929  b 
30% 3,871  a 
40% 3,430   a 
50% 3,340   a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat (P<0,01) pada UJBD 

 

 Data dalam Tabel 9 menunjukkan bahwa kadar lemak bakso mengalami 

penurunan seiring dengan peningkatan jumlah jamur tiram yang ditambahkan. 

Kadar lemak tertinggi terdapat pada perlakuan 0 % sebesar 5,578 dan kadar lemak 

terendah pada perlakuan 50 % yaitu 3,340 %.  

Penurunan kadar lemak ini disebabkan karena kadar lemak daging kelinci 

lebih tinggi dari pada jamur tiram. Menurut Suriawiria (2000) jamur tiram 

mengandung  lemak yang rendah sekitar 1,7% - 2,2%, sedangkan kadar lemak 

daging kelinci sekitar 8,321 %.  

Menurut Asyhari (1993), disamping protein beberapa komponen yang 

lainnya seperti lemak, mineral dan vitamin akan juga larut serta mengalami 
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kerusakan selama pemasakan, demikian juga dengan komponen nitrogen bukan 

protein dan senyawa-senyawa volatil aromatik, hal ini akan berpengaruh pada 

penurunan kadar lemak bakso. 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan Substitusi Jamur Tiram terhadap Mutu 
Organoleptik Bakso Daging Kelinci 

 
4.5.1 Warna 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 11 menunjukkan bahwa tingkat 

substitusi jamur tiram yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap warna bakso. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pengaruh perlakuan substitusi jamur tiram terhadap warna bakso daging 
kelinci 

 
Substitusi Jamur Tiram Rata-rata Notasi  

0% 5,023  c 
10% 5,067  c 
20% 4,600  b 
30% 4,188  b 
40% 3,744  a 
50% 3,599 a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat (P<0,01) pada UJBD 

 
 Data dalam Tabel 10 menunjukkan rata-rata rangking kesukaan panelis 

terhadap warna bakso daging kelinci berkisar antara 3,599-5,067, hal ini berarti  

bahwa kesukaan panelis terhadap bakso daging kelinci diantara agak tidak 

menyukai sampai dengan netral. 

 Warna bakso daging kelinci yang dihasilkan dari hasil perlakuan substitusi 

jamur tiram lebih cenderung coklat keputihan (pucat), sebab pada dasarnya warna 
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daging kelinci adalah merah muda karena kandungan mioglobinnya lebih sedikit 

dibandingkan daging sapi dan jamur tiram yang digunakan adalah jamur tiram 

putih yang tidak memiliki pigmen warna. Wibowo (2005) bahwa warna bakso 

daging yang diinginkan yaitu coklat muda cerah atau sedikit agak kemerahan atau 

coklat kemerahan atau abu-abu. Warna tersebut merata tanpa ada warna lain yang 

mengganggu. 

 Winarno (2002) menambahkan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi, 

enak dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang 

tidak sedap dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang 

seharusnya. 

 Faktor penentu warna produk juga dipengaruhi oleh sumber cahaya. 

Sumber cahaya matahari merupakan sumber cahaya yang paling cocok untuk 

menentukan warna, sedangkan sumber cahaya lampu akan memberikan efek 

warna yang berbeda-beda tergantung pada jenis lampunya  (Yuwono, 2001). 

 

4.5.2    Aroma 

 Hasil analisis ragam pada Lampiran 12 menunjukkan bahwa tingkat 

substitusi jamur tiram yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap aroma bakso. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

dapat dilihat pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Pengaruh perlakuan substitusi jamur tiram terhadap aroma bakso daging 
kelinci.  
 

Substitusi Jamur Tiram Rata-rata Notasi  
0% 5,243   d 
10% 5,278   d 
20% 4,667   b 
30% 4,111   c 
40% 3,778   a 
50% 3,322   a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada UJBD 

 
Data dalam Tabel 11 menunjukkan rata-rata rangking kesukaan panelis 

terhadap aroma bakso daging kelinci berkisar antara 3,322-5,278, hal ini berarti  

bahwa kesukaan panelis terhadap bakso daging kelinci diantara tidak menyukai 

sampai dengan netral. 

Adanya substitusi jamur tiram yang memiliki aroma yang khas serta 

penambahan bumbu-bumbu seperti bawang putih, yang memiliki kandungan 

senyawa allicin yang memberikan aroma dan lada sehingga meningkatkan aroma 

bakso yang dihasilkan.  

Panelis lebih merespon bakso daging kelinci dengan perlakuan substitusi 

jamur tiram 10 % karena aroma bakso merupakan perpaduan daging dan jamur 

tiram yang merata, sedangkan perlakuan 40% dan 50% jamur tiram cenderung 

rendah karena aroma bakso lebih didominasi oleh aroma jamur tiram yang khas. 

Jamur pada umumnya apabila mengalami pemanasan akan mengeluarkan 

cairan aroma yang kuat dan khas sehingga berpengaruh pada aroma bakso yang 

dihasilkan. Menurut Suriawiria (2000), dalam proses perebusan air yang keluar 

berwarna agak coklat, air jamur ini harum baunya dan sering digunakan sebagai 

larutan untuk merendam jamur dalam kaleng.   
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Aroma bakso juga dipengaruhi oleh bahan-bahan penyusunnya seperti  

bumbu-bumbu yang digunakan yaitu bawang putih dan lada. Bawang putih yang 

digunakan dalam bentuk segar sebanyak 1 % dinilai terlalu menyengat. Menurut 

Shaath and Flores (1995), aroma bawang putih berasal dari allicin yang pecah dan 

menimbulkan komponen aroma yang kuat, sedangkan aroma lada menurut 

Rismunandar (1987) berasal dari minyak atsiri yang terdiri dari beberapa jenis 

minyak terpene. 

 

4.5.3    Rasa 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 13 menunjukkan bahwa tingkat 

substitusi jamur tiram yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap rasa bakso. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% dapat 

dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Pengaruh perlakuan substitusi jamur tiram terhadap rasa bakso daging 
kelinci.  
 

Substitusi Jamur Tiram Rata-rata  Notasi  
0%              5,422   d 
10% 5,611  d 
20% 4,600   c 
30% 4,000  b 
40% 3,000   a 
50% 2,743   a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada UJBD 

 
Data dalam Tabel 12 menunjukkan rata-rata rangking kesukaan panelis 

terhadap rasa bakso daging kelinci berkisar antara 2,743-5,611, hal ini berarti  

bahwa kesukaan panelis terhadap bakso daging kelinci diantara sangat tidak 

menyukai sampai dengan netral. 
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Respon panelis menunjukkan bahwa panelis lebih menyukai rasa bakso 

perlakuan 0 % dan 10 %, hal ini karena rasa bakso substitusi terdapat rasa gurih 

jamur tiram, namun tidak terlalu kuat atau menyolok. Rasa gurih pada bakso 

diduga berasal dari interaksi antara komponen rasa dari daging kelinci dan jamur 

tiram. 

 Kesukaan panelis terhadap rasa bakso semakin menurun seiring dengan 

meningkatnya jamur tiram yang ditambahkan, hal ini karena dimungkinkan kadar 

air jamur tiram yang sangat tinggi menyebabkan rasa bakso menjadi semakin 

hambar. 

 Rasa yang ditimbulkan dari perlakuan substitusi jamur tiram pada bakso 

daging kelinci juga dipengaruhi oleh penggunaan bumbu-bumbu dalam proses 

pengolahan. Purnomo (1996) menyatakan bahwa bumbu yang ditambahkan pada 

pengolahan bahan pangan akan dapat mempengaruhi rasa produk sehingga produk 

akan lebih disukai. 

 Rempah-rempah yang digunakan mampu meningkatkan citarasa dan 

aroma yang membangkitkan selera. Garam dalam bumbu merupakan faktor yang 

mempengaruhi rasa suatu produk yang dihasilkan. Winarno (2002) menyatakan 

bahwa faktor yang dapat mempengaruhi rasa produk antara lain senyawa kimia 

seperti gula, garam, cuka dan interaksi dengan komponen lain. 

 

4.5.4   Tekstur 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 14 menunjukkan bahwa tingkat 

substitusi jamur tiram yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap tekstur bakso daging kelinci. Hasil Uji Jarak Berganda Duncan 

1 % dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Pengaruh perlakuan substitusi jamur tiram terhadap tekstur bakso 
daging kelinci 

 
Substitusi Jamur Tiram Rata-rata Notasi  

0% 5,433  d 
10% 5,356   d 
20% 4,744   c 
30% 3,733   b 
40% 3,045   a 
50% 2,989   a 

Keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada UJBD 

 
Data dalam Tabel 13 menunjukkan respon panelis yang lebih menyukai 

tekstur bakso yang masih banyak mengandung daging kelinci daripada bakso 

substitusi terlihat dari tingginya respon panelis pada perlakuan substitusi jamur 

tiram 0 % dengan skor 5,433. Tingkat substitusi jamur tiram yang semakin tinggi 

menyebabkan tekstur bakso yang dihasilkan semakin lembek dan empuk karena 

kandungan air yang cukup tinggi pada jamur tiram.  

Tekstur merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan 

konsumen terhadap suatu produk pangan. Bakso dengan komposisi 100 % daging 

kelinci teksturnya lebih kenyal, sedangkan pada bakso dengan komposisi daging 

dan jamur tiram yang sama (50%:50%) terlihat lebih lembek dan rapuh. Diduga 

adanya perbedaan struktur protein antara daging dengan jamur tiram 

mengakibatkan kemampuan protein mengikat air semakin rendah sehingga 

gelatinisasi tidak berlangsung secara sempurna dan tekstur bakso yang terbentuk 

terlihat tidak kompak. 
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4.6       Penentuan Perlakuan Terbaik 

 Penentuan perlakuan terbaik dilakukan pada bakso daging kelinci dengan 

menggunakan indeks efektifitas (Susrini, 2003), adapun prosedur dan hasil 

perhitungan tercantum pada Lampiran 15 dan 16. Perlakuan terbaik pada 

penelitian ini didapatkan bahwa perlakuan terbaik terdapat pada perlakuan T0 

(0%) yaitu tanpa substitusi jamur tiram.  

 Bakso daging kelinci tanpa substitusi jamur tiram mempunyai nilai terbaik 

atau tertinggi sehingga tekstur bakso menjadi kenyal. Tekstur kenyal tersebut 

kemungkinan disebabkan karena tidak adanya jamur tiram yang ditambahkan 

sehingga protein yang terdapat dalam bakso hanya aktin dan myosin dimana akan 

membentuk tekstur yang kenyal. 

 Tekstur bakso daging kelinci dengan substitusi jamur tiram akan 

mengalami penurunan yaitu semakin lembek dan lunak, hal ini karena adanya 

perbedaan struktur protein daging kelinci dengan jamur tiram yang berbeda. 

Perbedaan ini kemungkinan akan menyebabkan kemampuan mengikat air dan 

membentuk gel yang berbeda sehingga mengakibatkan protein tidak mampu 

membentuk kesatuan matriks yang kompak. 

 Penentuan perlakuan terbaik menunjukkan bahwa bakso tanpa subtitusi 

jamur tiram mempunyai nilai indeks efektifitas 0,924 yang menempati rangking 

pertama sehingga bakso tanpa substitusi jamur tiram merupakan perlakuan 

terbaik. Produk bakso daging kelinci merupakan produk olahan daging dimana 

tidak ditambah bahan makanan lainnya kecuali pati tapioka sehingga produknya 

lebih baik daripada bakso dengan substitusi jamur tiram, akan tetapi penelitian ini  
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bertujuan untuk mengetahui berapa persentase jamur tiram yang sesuai untuk 

substitusi bakso daging kelinci maka hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

penambahan 10 % merupakan persentase jamur tiram yang sesuai, dengan nilai 

indeks efektifitas 0,846 yang menempati rangking kedua. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penggunaan jamur tiram sebagai substitusi bakso daging kelinci 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur, kadar air, kadar 

protein, kadar lemak dan mutu organoleptik. Perlakuan penambahan 

jamur tiram dalam pembuatan bakso daging kelinci cenderung 

menurunkan nilai tekstur, kadar protein dan lemak serta menaikkan 

kadar air bakso daging kelinci.  

2.  Pemilihan perlakuan terbaik penggunaan jamur tiram sebagai substitusi 

bakso daging kelinci berdasarkan nilai efektifitas dari masing-masing 

variabel adalah perlakuan substitusi jamur tiram sebesar 0 %. 

   

5.2 Saran 

Disarankan penggunaan jamur tiram sebagai substitusi bakso daging 

kelinci sebesar 10 % dari berat daging yang digunakan, dan perlu adanya 

penelitian lebih lanjut tentang penggunaan bahan pengikat agar mendapatkan 

tekstur bakso yang lebih baik. 



 36

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anonima, 1995. Standar Nasional Indonesia Bakso Daging. Dewan Standarisasi 
Nasional-DSN. Jakarta. 

 
             b, 2003. Daging Kelinci Turunkan Kolesterol. 

httt://www.apotik2000.net/berita.aspx?o<=18news_id=100062. diakses 
tanggal 15 Desember 2006. 

 
Anonimc, 2006. Kelinci Disukai Masyarakat Magelang. 

http://72.14.235.104/search?q=cache:sImj_y3ZnrkJ:202.158.78.180/publ
ication/wr281065.pdf+protein+kelinci,+komposisi&hl=id&ct=clnk&cd=
5&gl=id  diakses tanggal 20 April 2007. 

 
Achyadi, N. S, dan Hidayanti, A. 2004. Pengaruh Konsentrasi Bahan Pengisi dan 

Konsentrasi Sukrosa terhadap Karakteristik Fruit Leather Cempedak 
(Artocarpus champeden lour). 
http://www.unpas.ac.id/pmb/home/images/articles/infomatek/jurnalVI_3
-2.pdf.diakses tanggal 10 April 2007 

 
Adiwinarti, R. 2001. Jamur Sebagai Alternatif Substitusi Lemak dalam Produk 

Sosis Rendah Lemak. Buletin Peternakan Edisi Tambahan. Fakultas 
Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 

 
Asyhari, F., 1993. Pengaruh Cara Perebusan dan Prosentase Kanji terhadap Kadar 

Protein dan Sifat-Sifat Organoleptik Bakso Daging Sapi. Skripsi. Fapet. 
Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Buckle, K.A., R.A. Edwards, G.H. Fleet and M. Wooton. 1987. Ilmu Pangan. 

Diterjemahkan oleh Purnomo, H dan Adiono. UI Press. Jakarta. 
 
Cahyana, Y. A. 1999. Pembibitan, Pembudidayaan, Analisa Usaha Jamur Tiram. 

Penebar Swadaya (Cetakan V). Jakarta. 
 
Cofrades, S., Serrano, A., Ayo, J., Solas, M. T., Carballo, J., and Colmenero, F. J. 

2004. Restructured Beef With Different Proportions of Walnut as 
Affected by Meat Particle Size. Eur food res technology 218: 230-236 

 
De Mann, J.M. 1997. Kimia Makanan. Edisi Kedua. Diterjemahkan oleh Kosasi 

Padmawinata. Penerbit Institut Teknologi Bandung. Bandung. 
 
Elviera, G. 1988. Pengaruh Sodium Tripoliphospat terhadap Rendemen dan Mutu 

Bakso Daging Sapi yang Dilayukan. Skripsi. Fakultas Teknologi 
Pertanian, Institute Pertanian Bogor. Bogor. 



 37

Fachruddin, L. 1997. Membuat Aneka Dendeng. Kanisius. Yogyakarta. 
 
Indrawati, R. J. H. 2002. Pengaruh Jenis Jamur dan Proporsi Jamur dengan 

Tepung Terigu terhadap Sifat Fisik, Kimia, Mutu Organoleptik Bakso. 
Skripsi. Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Kartika, B., P. Hastuti dan Suprapto, W., 1988. Pedoman Uji Indrawi Bahan 

Pangan. PAU Pangan dan Gizi. Universitas Gadjah Mada.Yogyakarta. 
 
Larmond, E. 1994. Metode Pengujian Bahan Pangan secara Sensoris. 

Diterjemahkan oleh Susrini Idris. Teknologi Peternakan. Universitas 
Brawijaya. Malang. 

 
Lawless, H. T and Heymann, H. 1998. Sensory Evaluation of Food: Prinsiples and 

Practices Chapman and Hall. London 
 
Linda. 2005. Kajian Penambahan Tepung Tapioka dan Putih Telur terhadap Kadar 

Air, Hardness, Elastical Limit, Cooking Loss. dan Sifat Organoleptik 
Bakso Daging Kelinci. Skripsi Jurusan Teknologi Hasil Ternak Fakultas  
Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Murhadi. 1988 dalam Lestari, Y. E. 1999. Studi Tentang Penggunaan Jenis Pati 

Pada Konsentrasi dan Suhu Pemasakan Berbeda terhadap Sifat Fisik dan 
Kimia Bakso Ikan Tengiri. Tesis. Program Studi Teknologi Pasca Panen. 
Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Ningsih, Wita. 2001. Pengaruh Subtitusi Daging dengan Jamur Tiram Coklat pada 

Kualitas Sosis. Skripsi Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas 
Brawijaya. Malang. 

 
Pramudya, K. Dian, Deny. C, dan Daendy, N. S. 2002. Pemanfaatan Daging 

Kelinci dalam Pola Konsumsi Masyarakat sebagai Alternatif Pencegahan 
Asma Bronchial. Departemen Pendidikan Nasional. Universitas 
Brawijaya. Malang. 

 
Purnomo, H, dkk. 1995. Pengaruh Tinggi Tempat dan Suplementasi Metionin 

terhadap Sifat Fisiko-Kimia Daging Kelinci. Fakultas Peternakan 
Unibraw. Malang. 

 
Purnomo, H. 1995. Aktivitas Air dan Peranannya dalam Pengawetan Pangan. 

Penerbit UI-Press. Jakarta. 
 
                 
                     , 1997. Perubahan Bahan Pengikat dalam Bakso karena Pemanasan. 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 
 



 38

Purnomo, H. 1998. Teknologi Hasil Ternak Kaitannya dengan Keamanan Pangan 
Menjelang Abad 21. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu 
Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Malang. 

 
Purnomo, H., Suryo, I., Novita, T. 2000. Pengaruh Perebusan Sebelum 

Pengalengan dan Lama Simpan Terhadap Kualitas Bakso Yang 
Dikalengkan. Seminar Nasional Industri Pangan. Jakarta. 

 
Raharjo, S. 1996. Tecnologies For The Production of Restructured Meat: A 

Review. Indonesia Food and Nutrition Progress. 3(1):39-50 
 
Rismunandar, 1987. Lada: Budidaya dan Tata Niaganya. Penebar Swadaya. 

Jakarta. 
 
                     , 1990. Meningkatkan Konsumsi Protein dengan Beternak Kelinci. 

Sunan Baru. Bandung. 
 
Sarwono, B. 2006. Kelinci Potong Dan Hias. Agromedia Pustaka. Jakarta. 
 
Sudarmadji, S., Haryono, B. dan Suhardi. 1997. Prosedur Analisa Untuk Bahan 

Makanan dan Pertanian. Liberty dan Pau Pangan dan Gizi UGM. 
Yogyakarta. 

 
Suriawiria. 2000. Budidaya Jamur Tiram. Kanisius. Yogyakarta. 
 
Susrini, I. 2003. Indeks Efektifitas. Edisi Kedua. Program Studi Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 
 
Tjokroadikoesoemo, P. S., 1993. HFS dan Industri Kayu Lainnya. PT Gramedia 

Pustaka Utama. Jakarta. 
 
Wibowo, 2005. Pembuatan Bakso Ikan dan Bakso Daging. Cetakan Ketujuh. 

Penebar Swadaya. Jakarta. 
 
Widyastuti, E. S. 1999. Morfologi dan Tekstur Bakso Daging Sapi dengan Bahan 

Pengisi Tapioka dan Pati Kentang Modifikasi. Laporan Penelitian 
Mandiri. Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Widyastuti, E. S., M. C. Padaga., M.M. Ardhana dan A. Manab. 2000. Perbedaan 

Pengisi Tapioka dan Pati Kentang Modifikasi. Laporan Penelitian 
Mandiri Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Malang. 

 
Widyastuti, N., Uswindraningsih, Donowati, Djamil. 2002. Pembuatan Bakso 

Tiram (Pleurotus Ostreatus) dengan Penambahan Tepung Tapioka. 
Seminar Nasional Patpi. Malang  



 39

Widyastuti, N., Koesnandar. 2005. Shiitake dan Jamur Tiram Penghambat Tumor 
dan Penurun Kolesterol. BPPT dan Agromedia Pustaka. Jakarta. 

 
Winarno, F. G. 1993. Pangan, Gizi, Teknologi dan Konsumen. PT Gramedia. 

Jakarta. 
 
Winarno, F. G., dan Rahayu, T. S. 2004. Bahan Makanan dan Kontaminan. PT 

Gramedia Pustaka. Jakarta. 
 
Winarno, F. G. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia Pustaka. Jakarta. 
 
Yitnosumarto, S. 1991. Percobaan: Perancangan Analisis dan Interpretasinya. 

Gramedia. Jakarta. 
 
Yuniasmara, C., Muchradji, M. Bakrun. 1999. Pembibitan, Pembudidayaan, 

Analisis Usaha Jamur Tiram. PT Penebar Swadaya. Jakarta. 
 
 


	cover.pdf
	RIWAYAT HIDUP.pdf
	Kata Pengantar.pdf
	RINGKASAN.pdf
	ABSTRACT.pdf
	DAFTAR ISI.pdf
	BAB I.pdf
	BAB II.pdf
	BAB III.pdf
	BAB IV.pdf
	BAB V.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

