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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF REFRIGERATOR STORAGE ON pH, WHC, HARDNESS 
AND TPC SEAWEED CHICKEN MEATBALL  

 
 This research was conducted on April until July 2008 in Milk Pilot Plant 
Laboratory of Brawijaya University Malang and Food and Agriculture 
Technology Laboratory of Gadjah Mada University Yogyakarta. 
 This research was aimed to find the effect of refrigerator storage of 
seaweed chicken meatball to observe pH, Water Holding Capacity, hardness and 
Total Plate Count, and also the best refrigerator storage of seaweed chicken 
meatball considered based on pH, Water Holding Capacity, hardness and Total 
Plate Count.  
 The substances used in this research were meatball made of seaweed 
chicken meatball, and ingredients: salt, sugar, garlic, pepper, and ice cube. The 
method used was Completely Random Design. The variable measured in this 
research was pH, Water Holding Capacity, hardness and Total Plate Count of 
seaweed chicken meatball.  
 This research show that the effect of refrigerator storage of seaweed 
chicken meatball gave very significant influences (P<0,01) of pH, Water Holding 
Capacity, and hardness, but there was no significant effect of Total Plate Count 
(P>0,05). In general value of seaweed chicken meatball T0 (unrefrigerator 
storage) was pH 5.325; Water Holding Capacity 64.866 %; hardness 74.427 N 
and Total Plate Count 5.025 log cfu/g. In general value of seaweed chicken 
meatball on T2 (2 days refrigerator storage) was pH 5.238; Water Holding 
Capacity 62.982%; hardness 55.433 N and  Total Plate Count 5.361log cfu/g. In 
general value of seaweed chicken meatball on T4 (4 days refrigerator storage) was  
pH 5.194; WHC 62.600 %; hardness 53.207 N and Total Plate Count 5.684 log 
cfu/g. In general value of seaweed chicken meatball on T6 (6 days refrigerator 
storage) was pH 5.039; Water Holding Capacity 62.186 %; hardness 32.697 N 
and Total Plate Count 5.673 log cfu/g. In general value of seaweed chicken 
meatball on T8 (8 days refrigerator storage) was pH 5.012; Water Holding 
Capacity 61.174 %; hardness 30.783 N and Total Plate Count 5.728 log cfu/g. In 
general value of seaweed chicken meatball on T10 (10 days refrigerator storage) 
was pH 4.894; Water Holding Capacity 60.040 %; hardness 18.768 N and Total 
Plate Count 6.472 log cfu/g. 
 The conclusion made by this research was the effect of refrigerator storage 
of seaweed chicken meatball gave very significant influences (P<0,01) of pH, 
Water Holding Capacity, and hardness, but there was no significant effect of Total 
Plate Count (P>0,05). The best refrigerator storage was unrefrigerator storage 
until 4 day storage, because Total Plate Count of seaweed chicken meatball was 
still in good quality. Storage on refrigerator gave descent influences to pH, Water 
Holding Capacity and hardness, but gave ascend influences 
 

 
Keywords: seaweed chicken meatball, refrigerator, storage. 
 
 



RINGKASAN 
 

PENGARUH LAMA PENYIMPANAN PADA SUHU DINGIN 
TERHADAP pH, WHC, TEKSTUR DAN TPC BAKSO AYAM 

RUMPUT LAUT 
  
 Penelitian ini dilaksanakan  mulai bulan April sampai dengan Juli 2008 di 
Laboratorium Milk Pilot Plant Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 
Malang dan Laboratorium Uji Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama 
penyimpanan pada suhu dingin terhadap bakso ayam rumput laut ditinjau dari pH, 
Water Holding Capacity, tekstur dan Total Plate Count serta menentukan lama 
penyimpanan pada suhu dingin yang terbaik dari bakso ayam rumput laut ditinjau 
dari pH, Water Holding Capacity, tekstur dan Total Plate Count.  

Materi penelitian yang digunakan adalah bakso yang terbuat dari daging 
ayam dan rumput laut. Bahan lain yang digunakan adalah garam, gula, bawang 
putih, merica bubuk, dan es batu. Metode penelitian yang digunakan adalah 
percobaan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari enam 
perlakuan dan tiga ulangan. Adapun perlakuan tersebut adalah penyimpanan 
dalam suhu dingin tanpa penyimpanan, 2, 4, 6, 8, dan 10 hari. Variabel yang 
diukur adalah Water Holding Capacity, tekstur (tekstur yang dihitung adalah nilai 
hardness/kekerasan) dan Total Plate Count bakso ayam rumput laut. Data 
dianalisis dengan analisisi ragam, apabila terdapat perbedaaan dilanjutkan dengan 
Uji Jarak Berganda Duncan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh lama penyimpanan suhu 
dingin pada bakso ayam rumput laut pada masing-masing perlakuan terhadap pH, 
Water Holding Capacity dan tekstur memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01), namun tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap dan 
Total Plate Count bakso ayam rumput laut. Nilai rata-rata bakso ayam rumput laut 
yang dengan lama penyimpanan T0 (tanpa penyimpanan pada suhu dingin) adalah 
pH 5,325; Water Holding Capacity 64,866%; tekstur 74,427 dan Total Plate 
Count 5,025 log cfu/g. Nilai rata-rata bakso ayam rumput laut yang dengan lama 
penyimpanan T2 (hari ke 2) adalah pH 5,238; Water Holding Capacity 62,982%; 
tekstur 55,433 N dan Total Plate Count 5,361 log cfu/g. Nilai rata-rata bakso 
ayam rumput laut yang dengan lama penyimpanan T4 (hari ke 4) adalah pH 
5,194; Water Holding Capacity 62,600%; tekstur 53,207 N dan Total Plate Count 
5,684 log cfu/g. Nilai rata-rata bakso ayam rumput laut yang dengan lama 
penyimpanan T6 (hari ke 6) adalah pH 5,039; Water Holding Capacity 62,186%; 
tekstur 32,697  N dan Total Plate Count 5,673 log cfu/g. Nilai rata-rata bakso 
ayam rumput laut yang dengan lama penyimpanan T8 (hari ke 8) adalah pH 
5,012; Water Holding Capacity 61,174%; tekstur 30,783 N dan Total Plate Count 
5,728 log cfu/g. Nilai rata-rata bakso ayam rumput laut yang dengan lama 
penyimpanan T10 (hari ke 10) adalah pH 4,894; Water Holding Capacity 
60,040%; tekstur 18,768 N dan Total Plate Count 6,472 log cfu/g.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama penyimpanan bakso ayam 
rumput laut pada suhu dingin dapat menurunkan nilai pH, Water Holding 
Capacity, tekstur dan cenderung meningkatkan Total Plate Count. Lama 



penyimpanan terbaik dari bakso ayam rumput laut pada suhu dingin adalah 
sampai dengan 4 hari ditinjau dari pH, Water Holding Capacity, tekstur dan Total 
Plate Count. Disarankan lama penyimpanan bakso ayam rumput laut pada suhu 
dingin maksimum 4 hari. 
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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 daging merupakan suatu potensi 

yang dapat dikembangkan dengan sentuhan teknologi, sehingga akan diperoleh 

produk daging olahan yang mempunyai daya tarik, aman bagi konsumen, 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 ditambahkan bahan pengisi dan bahan pengikat, 

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

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

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

digunakan adalah daging sapi dan ikan walaupun juga ditemukan bakso dari 

daging ayam. 

Bakso daging ayam merupakan bakso dengan bahan baku utama daging 

ayam dengan penambahan bumbu-bumbu sebagaimana bakso pada umumnya. 

Pengolahan daging ayam menjadi bakso adalah salah satu upaya untuk 

penganekaragaman pangan. Menurut Hariyanto (2000), daging ayam merupakan 

salah satu sumber protein hewani yang penting bagi rakyat Indonesia. Terdapat 



tiga jenis ayam yang dapat digunakan sebagai penghasil daging yaitu ayam ras 

(pedaging), ayam afkir dan ayam kampung (buras).  

Rumput laut adalah salah satu sumber daya hayati yang terdapat di 

wilayah pesisir dan laut. Rumput laut memiliki kandungan carrageenan dan 

alginat atau algin (Anonimus, 2008a). Carrageenan yang dihasilkan oleh rumput 

laut dapat menstabilkan emulsi lemak dan air selama proses persiapan, memasak 

dan penyimpanan, hal ini dapat memberikan hasil yang tinggi karena peningkatan 

dari produksi. Carrageenan dalam produk daging digunakan sebagai komponen 

kecil tetapi memiliki dampak yang besar pada bagian dari produk akhir. Algin 

dalam restructured meat berfungsi sebagai 'lem' untuk menyatukan potongan-

potongan daging. Hal ini karena kandungan gel yang ada sangat penting sebagai 

jaringan pengikat maksimum yang kuat dan minimum kadar lemak. Carrageenan 

terdiri dari atas tiga jenis yaitu: iota carrageenan, kappa carrageenan dan lambda 

carrageenan (Varman and Sutherland, 1995).  

Mutu dari bakso dapat dilihat dari kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi. 

Dalam penyimpanan suhu ruang/kamar akan mengalami penurunan kualitas oleh 

karena itu diperlukan suhu dan lama simpan yang tepat dalam mengurangi 

ataupun menghambat terjadinya kerusakan pada kualitas fisik, kimia dan 

mikrobiologi dari bakso. Lama simpan merupakan jangka waktu bahan pangan 

tersebut dianggap tetap aman dan layak untuk dikonsumsi, dapat digunakan oleh 

konsumen seperti kebutuhannya. Lama simpan bakso dipengaruhi oleh berapa 

faktor kualitas yang akan berubah selama penyimpanan sampai mencapai batas 

terakhir yang masih dapat dikonsumsi (Park, Lee and Lee 2000; Singh, 2000).  



Penurunan kualitas bakso yang terjadi pada nilai pH, WHC, tekstur dan 

TPC akan dapat mempengaruhi lama simpan dari bakso. Salah satu cara yang 

digunakan yaitu dengan penyimpanan dalam suhu dingin. Aberle, Forrets, 

Gerrard, Mills, Hendrik, Judge and Merkel (2001) menyatakan bahwa 

penyimpanan pada suhu dingin dilakukan pada suhu refrigerator dengan 

pengaturan pada 3 °C atau kurang, agar dapat menjaga kualitas daging. Perlakuan 

dengan penyimpanan pada suhu dingin akan dapat menghambat penurunan 

kualitas dan meningkatkan lama penyimpanan dari bakso, oleh karena itu perlu 

diketahui lama penyimpanan yang terbaik pada suhu dingin dari bakso ayam 

rumput laut yang ditinjau dari pH, Water Holding Capacity (WHC), tekstur, dan 

Total Plate Count (TPC).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh lama penyimpanan pada suhu dingin terhadap bakso 

ayam rumput laut ditinjau dari pH, Water Holding Capacity, tekstur, dan 

Total Plate Count. 

2. Berapa lama penyimpanan dalam suhu dingin yang terbaik dari bakso 

ayam rumput laut ditinjau dari pH, Water Holding Capacity, tekstur, dan 

Total Plate Count. 

 

 

 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui pengaruh lama penyimpanan pada suhu dingin terhadap bakso 

ayam rumput laut ditinjau dari pH, Water Holding Capacity, tekstur, dan 

Total Plate Count. 

2. Menentukan lama penyimpanan pada suhu dingin yang terbaik dari bakso 

ayam rumput laut ditinjau dari pH, Water Holding Capacity, tekstur, dan 

Total Plate Count. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

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

dalam pengolahan pangan, khususnya pada pengolahan daging. 

2. Bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut sehingga bakso ayam 

rumput laut menjadi produk yang lebih baik saat diterima oleh masyarakat. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Bakso merupakan produk olahan khas Indonesia yang biasanya disajikan 

panas dan mempunyai nilai gizi yang tinggi karena kaya protein hewani yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, terutama untuk pertumbuhan (Triatmodjo, 

1992). Bahan baku bakso adalah daging, bahan pengikat, bahan pengisi, dan 

bahan tambahan lainnya. Pada dasarnya yang digunakan sebagai bahan pengisi 

dan pengikat adalah tepung tapioka, sedangkan bahan tambahan lainnya dapat 

berupa garam dapur, bawang putih, dan bahan penyedap (MSG) (Purnomo, 1997). 



Rumput laut dapat pula dijadikan sebagai bahan pengikat dengan adanya 

kandungan alginat atau algin dan carrageenan pada rumput laut maka dapat 

digunakan sebagai bahan pengikat pada pembuatan bakso.  

Rumput laut adalah salah satu sumber daya hayati yang terdapat di 

wilayah pesisir dan laut, yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat karena 

memiliki kandungan alginat atau algin dan carrageenan (Anonimous, 2008a). 

Algin dalam kondisi restructured meat berfungsi sebagai 'lem' untuk menyatukan 

potongan-potongan daging. Hal ini karena kandungan gel yang ada pada rumput 

laut sangat penting sebagai jaringan pengikat maksimum yang kuat. Carrageenan 

terdiri dari tiga jenis yaitu: iota, kappa, dan lambda carrageenan. Berdasarkan 

sifat yang dimiliki, maka rumput laut dapat dipergunakan sebagai bahan pengikat 

dalam pembuatan bakso.  

Bakso bila disimpan dalam suhu ruang/kamar akan mengalami penurunan 

kualitas dari segi fisik, kimia, dan mikrobiologi. Penurunan kualitas dari faktor 

pH, Water Holding Capacity, tekstur, dan Total Plate Count akan dapat 

mempengaruhi lama simpan dari bakso. Salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk dapat menghambat atau mengurangi terjadinya kerusakan dari segi fisik, 

kimia dan mikrobiologi bakso adalah dengan penyimpanan pada suhu dingin dan 

akan dapat meningkatkan lama simpan dari bakso, dengan demikian perlu 

diketahui lama simpan yang terbaik pada suhu dingin dari bakso ayam rumput laut 

yang ditinjau dari pH, Water Holding Capacity, tekstur, dan Total Plate Count.  

 

 

 



1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah ada pengaruh lama penyimpanan pada suhu 

dingin terhadap bakso ayam rumput laut ditinjau dari pH, Water Holding 

Capacity, tekstur, dan Total Plate Count. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Pengertian Bakso 

Bakso merupakan produk olahan khas Indonesia yang biasanya disajikan 

panas dan mempunyai nilai gizi yang tinggi karena kaya protein hewani yang 

sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, terutama untuk pertumbuhan (Triatmodjo, 

1992). Bakso sebagai produk olahan daging tradisional, secara tidak sengaja telah 

menerapkan teknologi restructured meat. Titik berat perhatian dalam pembuatan 

bakso adalah pada kemampuan saling mengikat antara partikel daging dan bahan-

bahan lain yang ditambahkan (Purnomo, 1998).  

Bakso dibuat dari daging giling kemudian ditambahkan tapioka, bahan 

pengikat (alginat, polifosfat), bumbu, dan air, sehingga terbentuk adonan dan 

dibentuk seperti bola-bola kecil (berat 8-10 gram) kemudian direbus selama 10 

menit (Astawan dan Astawan, 1989). Bahan baku bakso adalah daging, bahan 

pengikat, bahan pengisi, dan bahan tambahan lainnya. Jenis daging yang biasa 

digunakan adalah daging sapi meskipun dapat juga digunakan daging kelinci, 

daging ayam atau ternak lainnya (Wibowo, 2000). Pada dasarnya yang digunakan 

sebagai bahan pengisi dan pengikat adalah tapioka, sedang bahan tambahan 

lainnya dapat berupa garam dapur, bawang putih, dan bahan penyedap (MSG) 

(Purnomo, 1997). 

 

 

 



2.2. Bahan Pembuatan Bakso Ayam Rumput Laut 

2.2.1. Daging Ayam 

Daging diartikan daging hewan yang dapat digunakan sebagai makanan 

(Lawrie, 1995). Soeparno (1998) mendefinisikan daging sebagai jaringan hewan 

dan semua produk hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk 

dimakan serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya. 

Daging sebagai salah satu bahan baku bakso dapat diperoleh dari berbagai tipe 

daging, jenis ternak (ayam, sapi), umur ternak ataupun jumlah jaringan 

penghubung (connective tissue) yang menentukan kualitas daging (Raharjo, 

1996). Daging adalah bahan pangan yang mempunyai nilai nutrisi tinggi. 

Tingginya nutrisi daging disebabkan kandungan proteinnya yang tinggi (Buckle, 

Edwards, Fleet and Wootton, 1987). Protein daging adalah kelompok zat 

makanan yang sangat penting dalam bahan pangan dipakai sebagai salah satu cara 

untuk mengukur kualitas bahan pangan (Winarno, 1997).  

Menurut Haryanto (2000), daging ayam merupakan salah satu sumber 

protein hewani yang paling penting bagi rakyat Indonesia. Terdapat tiga jenis 

ayam yang dapat digunakan sebagai penghasil daging yaitu ayam ras (pedaging), 

ayam afkir dan ayam kampung (buras). Komposisi gizi daging ayam dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Daging ayam tidak jauh berbeda dengan daging dari jenis lain secara 

struktural tetapi ciri-ciri atau sifat kekhususannya dapat dibedakan. Daging ayam 

mempunyai ciri-ciri khusus antara lain warna pada umumnya keputih-putihan atau 

merah pucat, mempunyai serat daging halus dan panjang, konsistensi sedang, 



diantara serat daging tidak terdapat depo lemak dan lemak berwarna putih 

kekuning-kuningan dengan konsistensi lembek (Muzarnis, 1982). 

Tabel 1. Komposisi Gizi Daging Ayam 
 

Komposisi Jumlah 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Vitamin B6 (mg) 
Vitamin B1 (mg) 
Air (g) 
Kalori (kkal) 

31,40 
4,30 

10,00 
200,00 

0,70 
0,42 
0,16 

74,40 
121,00 

Sumber : McCance and Widdowson’s (2001) 
 

Sifat lain dari daging ayam adalah mempunyai kekuatan gel yang lebih 

tinggi dari pada daging kalkun, babi, sapi atau ikan pada pH 6,0-6,5 dan suhu 

70°C. Pembentukan gel pada protein di bagian urat atau otot membantu tekstur 

yang diinginkan dan stabilisasi antara lemak dan air dalam produk olahan daging 

(Lan, Novakofski, McCusker, Brewer, Carr and McKeith, 1995). 

 

2.2.2. Rumput Laut 

Rumput laut dikenal pertama kali oleh bangsa Cina kira-kira tahun 2700 

SM. Pada masa itu, rumput laut digunakan untuk sayuran dan obat-obatan; dari 

waktu ke waktu pengetahuan tentang rumput laut semakin berkembang. Awal 

mula pemanfaatan rumput laut di Indonesia tidak diketahui dengan jelas. Namun 

pada waktu bangsa Portugis datang ke Indonesia tahun 1292, dengan berjalannya 

waktu, pengetahuan tentang rumput laut pun semakin berkembang. Orangpun 

semakin tahu zat apa yang terkandung dalam rumput laut (Anonimus, 1992).  



Rumput laut merupakan salah satu sumber devisa negara dan sumber 

pendapatan bagi masyarakat pesisir. Selain dapat digunakan langsung sebagai 

bahan makanan, beberapa hasil olahan rumput laut seperti agar-agar carrageenan 

dan alginat merupakan senyawa yang cukup penting dalam industri. Agar-agar 

bisa digunakan sebagai stabilizer, emulsier, thickener, kultur media dan sebagai 

additive dalam industri kertas dan tekstil (Istini, Zatnika dan Suhaimi, 2003). 

Berdasarkan pigmen yang dimiliki oleh ganggang, dibagi atas 4 kelas yaitu: 

ganggang merah (Rhodophyceae), ganggang coklat (Phaephyceae), ganggang 

hijau (Chlorophyceae), dan ganggang hijau-biru (Cyanophyceae) (Anonimus, 

1992). 

Menurut Sutomo (2007), gizi dan manfaat yang terdapat dalam rumput 

laut yaitu: 

1. Anti kanker 

2. Antioksidan (klorofil pada ganggang hijau dapat berfungsi sebagai 

aktoksidan, zat ini membantu membersihkan tubuh dari reaksi radikal 

bebas yang sangat berbahaya bagi tubuh) 

3. Mencegah kardiovaskular 

4. Makanan diet (kandungan serat (dietary fiber) pada rumput laut sangat 

tinggi; serat ini bersifat mengenyangkan dan memperlancar proses 

metabolisme tubuh sehingga sangat baik dikonsumsi penderita obesitas. 

Karbohidratnya juga sukar dicerna sehingga akan terasa kenyang lebih 

lama tanpa takut kegemukan). Komposisi utama dari rumput laut yang 

dapat digunakan sebagai bahan pangan adalah karbohidrat, tetapi karena 

kandungan karbohidrat sebagian besar terdiri dari senyawa gumi yakni 



polimer polisakarida yang berbentuk serat, dikenal sebagai dietary fiber, 

maka hanya sebagian kecil saja dari kandungan karbohidrat yang dapat 

diserap dalam sistem pencernaan manusia.  

5. Rumput laut banyak mengandung gizi dan juga vitamin sehingga apabila 

dikonsumsi sangat bermanfaat bagi tubuh manusia antara lain: 

menghaluskan kulit, mencegah penyakit hipertensi dan mencegah penyakit 

gula. 

Rumput laut memiliki kandungan alginat atau algin dan carrageenan 

(Anonimus, 2008a). Carrageenan di buat dari sodium, potassium, magnesium dan 

calcium sulfate esters dari galactose dan 3,6-anhydrogalactose. Bahan tersebut 

seluruhnya merupakan komposisi alami yang terkandung dalam beberapa jenis 

alga merah kelas Rhodophyceae. Sumber yang paling popular sebagai sumber 

carrageenan adalah Chondrus crispus, Eucheuma cottonii dan Eucheuma 

spinosum species. Ada tiga tipe carrageenan yang menarik secara komersial 

karena bermacam-macam penggunaan dalam makanan dan industri. Ketiga tipe 

carrageenan terdiri dari tiga jenis yaitu: iota, kappa, dan lambda carrageenan. 

Eucheuma cottonii dapat digunakan sebagai produksi kappa carrageenan dan 

Eucheuma spinosum untuk produksi iota carrageenan. Iota, kappa dan lambda 

adalah copolymers yang memiliki perbedaan dalam struktur kimia, susunan dan 

penggunaan yang berbeda dalam makanan (Anonimus, 2008b). Euchema cottonii 

yang segar mengandung 91,19 % kadar air, 5,07 % kadar abu, 0,27 % lemak, 

0,27% protein, 3,22 % karbohidrat dan 2,81 ppm iodium (Anonimus, 2008c). 

Perbedaan iota, kappa, dan lambda carrageenan dapat dilihat pada Tabel 2.  



Carrageenan dalam produk daging digunakan sebagai komponen kecil 

tetapi memiliki dampak yang besar pada sebagian bagian dari produk akhir. 

Carrageenan sebagai pengikat daging yang bersifat alami dan memberikan 

banyak manfaat pada daging antara lain: 

1. Meningkatkan kualitas produk akhir dengan menambah tekstur, kemampuan 

dalam proses pemotongan dan rasa. Meningkatkan kemampuan untuk 

mengikat air selama dan setelah proses. Meningkatkan hasil produksi dengan 

memperbanyak volume dalam daging. 

2. Dapat menstabilkan emulsi lemak-protein dalam daging, mencegah 

terpisahnya dan dampak dari perubahan daya tarik dari partikel daging dan 

bahan-bahan lain dalam hasil akhir daging. Memberikan kemampuan untuk 

tetap stabil dalam proses mencair dari pembekuan (Anonimus, 2008b).  

Tabel 2. Perbedaan dapat iota, kappa, dan lambda carrageenan  
 
Tipe Carageenan Komposisi 

Iota � Gel yang terbentuk akan menjadi kuat dengan 
penambahan garam kalsium. 

� Daya tarik gel tidak tetap (meleleh bila dikeluarkan 
dari air). 

� Dapat dilarutkan dalam air panas 

Kappa � Gel dapat menjadi kuat dengan penambahan garam 
potassium. 

� Gel gampang rusak dengan beberapa tarikan. 
� Dapat dilarutkan dalam air panas 

Lambda � Tidak terdapat bentuk gel 
� Bentuknya memiliki viskositas yang tinggi 
� Dapat di larutkan sepenuhnya dalam air dingin 

 
Sumber: Anonimus (2008b) 

 

 



2.2.3. Bawang Putih 

Bawang putih merupakan bumbu yang berasal dari umbi, yang 

mengandung senyawa minyak atsiri dengan bau yang khas yang disebut Allium 

(Rismunandar, 1987). Bawang putih mempunyai peranan penting dalam 

pengolahan makanan. Fungsi bawang putih adalah untuk memberikan rasa dan 

bau yang sedap pada makanan serta memberikan pengaruh tambahan karena 

mengandung Scornidin yang merupakan senyawa komplek tioglosida, substansi 

yang bersifat bakteriostatik (Wibowo, 1991). 

Santoso (1992) menerangkan bahwa scornidin merupakan senyawa yang 

berfungsi sebagai enzim pendorong pertumbuhan. Dalam bawang putih terdapat 

sejumlah komponen aktif antara lain: Allicin, yaitu zat aktif yang mempunyai 

daya bunuh terhadap bakteri dan daya anti radang, Allin, yaitu suatu asam amino 

yang bersifat antibiotik, dan Selenium, yaitu suatu mikromineral yang merupakan 

faktor yang bekerja sebagai antioksidan (anti kerusakan, anti oksidasi sel-sel 

tubuh oleh zat-zat racun yang merusak sel). Komposisi kimia bawang putih dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Kimia Bawang Putih 
 

Komposisi Jumlah 
Protein (g) 
Lemak (g) 
Hidrat arang (g) 
Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Zat Besi (mg) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin C (mg) 
Air (g) 
Kalori (kal) 

4,50 
0,20 

32,10 
42,00 

134,00 
1,00 
0,22 

15,00 
71,00 
95,00 

Sumber: Santoso (1992) 

 



2.2.4. Lada atau Merica 

Lada merupakan salah satu bumbu yang mempunyai rasa sifat khas 

(Rismunandar, 1987). Rasa khas pada lada terdiri dari rasa pedas yang diakibatkan 

adanya senyawa piperin, piperanin dan chavisin (Soemarto, 1985). 

Lada dapat meningkatkan dan memodifikasi flavor pada pengolahan 

daging sehingga perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan menghasilkan 

produk daging dengan flavor yang berbeda pula (Soeparno, 1998). 

 

 2.2.5. Garam  

Garam merupakan hasil olahan air laut. Garam mempunyai peranan 

penting dalam memasak baik untuk menyedapkan makanan maupun untuk 

mengawetkan makanan. Garam bersifat higroskopis dan dapat mematikan kuman 

(Sudjaja dan Tomosa, 1991). Garam yang ditambahkan dalam pengolahan pangan 

berfungsi sebagai pembentuk rasa, menghambat perkembangan mikroorganisme, 

mempengaruhhi Aw bahan pangan dan dapat meningkatkan kemampuan protein 

dalam mengikat air (Anonimous, 2001). 

Penggunaan garam dapur pada pengolahan makanan khususnya dalam 

pembuatan bakso sangat diperlukan, selain sebagai pemberi rasa awet juga 

perbaikan mutu bakso agar lebih kenyal. Fungsi pemberian garam adalah agar 

ruang filamen (aktin myosin) menjadi lebih besar sehingga dapat menahan air dan 

akan meningkatkan mutu bakso (kekerasan dan kekeyalan) yang dihasilkan 

(Sunarlim, 1994).   

 

 



2.2.6. Es 

Pembuatan bakso perlu ditambahkan air es. Penambahan air dalam bentuk 

air es bertujuan untuk melarutkan garam dan mendistribusikannya secara merata 

ke seluruh permukaan massa daging, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, 

membantu pembentukan emulsi serta mempertahankan mutu adonan karena 

pengaruh peningkatan suhu akibat pemanasan mekanik yang dihasilkan selama 

penghancuran dan pencampuran (Kramlich, Person and Tauber, 1982). 

Fungsi lainnya adalah menambahkan air ke adonan sehingga adonan tidak 

kering selama pembentukan adonan maupun selama perebusan. Penambahan air 

es juga meningkatkan rendemen bakso. Jumlah air es yang dapat digunakan 

sebanyak 10-15 % dari berat daging (Wibowo, 2000). Fischer (1996) menyatakan 

bahwa dengan penambahan 30 % air es dapat mencegah kenaikan suhu daging 

pada saat penggilingan dan untuk membantu pengembangan pati yang 

ditambahkan.  

 

2.3. Kualitas Bakso 

2.3.1. pH 

Gaman and Sherrington (1994) mengatakan bahwa larutan dengan pH 

tinggi menunjukkan konsentrasi H+ yang lebih rendah dan sebaliknya, larutan 

dengan pH rendah menunjukkan konsentrasi H+ yang tinggi. Semakin tinggi 

tingkat keasaman suatu bahan pada suatu larutan maka semakin besar 

kecenderungan untuk melepas proton (ion H+) sehingga pH turun. Daulay (1991) 

menyatakan bahwa nilai pH adalah ikatan dari ion–ion hidrogen yang berdisosiasi 

dalam larutan. pH atau konsentrasi ion hidrogen dalam suatu emulsi menunjukkan 



keasaman yang sebenarnya. Peningkatan kosentrasi H+ (meningkatkan keasaman) 

akan menurunkan jumlah muatan ion karboksilat dan kelompok karboksilat pada 

rantai asam amino. Jika kosentrasi H+ rendah (membuat alkalin) maka ion H+ akan 

meninggalkan kelompok amonium yang akan kehilangan muatannya (Guttman 

and Jewtt, 1993) 

Soeparno (1994) menyatakan bahwa sistem metabolik mikroorganisme 

yang menyerang protein, pada prinsipnya terdiri dari proteolisis, deaminasi asam-

asam amino, dekarboksilasi asam-asam amino dan metabolisme asam-asam amino 

spesifik. Spesies bakteri tertentu termasuk Clostridium, Bacillus dan 

Pseudomonas mensekresi enzim-enzim proteolitik ekstraseluler yang dengan 

cepat menghidrolisis molekul-melekul protein menjadi peptida dan asam-asam 

amino. Menurut Soeparno (1998), penurunan pH yang cepat dikarenakan adanya 

pemecahan ATP yang cepat sehingga akan meningkatkan kontraksi aktomiosin 

dan menurunkan WHC. Daging dengan pH tinggi mempunyai keempukan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan pH rendah. Peningkatan pH biasanya 

disebabkan lebih terbukanya struktur filamen-filamen miofibrilar sehingga 

menyebabkan semakin banyak air yang masuk dan hal ini mendukung pula 

peningkatan WHC, pH daging tidak dapat diukur segera setelah pemotongan 

(biasanya dalam waktu 45 menit) untuk mengetahui penurunan pH awal. 

Pengukuran selanjutnya biasanya dilakukan setidak-tidaknya setelah 24 jam untuk 

mengetahui pH akhir dari daging atau karkas.  

 

 

 



2.3.2. Water Holding Capacity (WHC) 

Soeparno (1998) mengatakan bahwa Water Holding Capacity (WHC) 

adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya sendiri atau air yang 

ditambahkan selama mengalami perlakuan di luar seperti pemotongan daging, 

pemanasan, pendinginan dan tekanan. WHC mempengaruhi sebagian sifat fisik 

daging seperti warna, tekstur, kesegaran, juiceness dan keempukan. Kemampuan 

daging untuk mengikat air tergantung jumlah gugus reaktif protein daging. 

 Purnomo (1997) mengatakan bahwa kemampuan menahan air (Water 

Holding Capacity) dari daging merupakan pertimbangan utama yang dapat 

mempengaruhi nilai pH seperti pada daging yang akan digunakan dalam industri 

yang melibatkan proses penghancuran. Setiap mikroorganisme mempunyai 

kisaran pH di mana pertumbuhan masih memungkinkan dan masing-masing 

biasanya mempunyai pH optimum. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh 

pada kisaran pH 6,0 - 8,0 dan pH luaran kisaran 2,0 sampai 10,0 biasanya bersifat 

merusak. Beberapa mikrooragisme dalam bahan pangan tertentu seperti khamir 

dan bakteri asam laktat tumbuh dengan baik pada kisaran nilai pH 3,0 - 6,0.  

Jumlah gugus reaktif protein daging dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu pH, jumlah ATP, pengaruh rigormotis dan perubahan-perubahan struktur sel 

yang dikaitkan dengan enzim proteolitik (Bechtel, 1986). Selanjutnya menurut 

Lan, Novakofski, McCusker, Brewer, Carr and McKeith. (1995) nilai WHC 

dipengaruhi oleh perbandingan kadar air dan protein juga tipe dari protein miosin 

dan pH. Hamm (1986) menambahkan bahwa WHC dipengaruhi oleh semua 

susunan jarak dari protein miofibril terutama miosin dan serabut-serabut (filamen-

filamen). Kekuatan tarik-menarik antara molekul yang berdekatan bisa menurun, 



disebabkan kenaikan muatan negatif diantara muatan protein atau melemahnya 

ikatan hidrogen, maka jaringan protein akan membesar. Pembengkakan 

meningkat dan lebih banyak air yang terikat oleh protein sehingga akan terjadi 

peningkatan nilai WHC. 

 

2.3.3. Tekstur 

Tekstur merupakan segi penting dari mutu makanan, terkadang lebih 

penting daripada aroma, rasa, dan warna karena tekstur dipengaruhi oleh  

juiceness dan WHC dari produk daging olahan (Lan et al., 1995). Faktor penting 

dalam pembuatan produk olahan daging adalah pada kemampuan saling mengikat 

antara partikel daging dengan bahan lain yang ditambahkan dan tekstur yang 

terbentuk (Purnomo, 1998). 

Bentuk tekstur sendiri terdiri dari lima parameter yaitu: hardness, 

kepaduhan, viskositas, elastisitas dan daya rekat. Hardness termasuk dalam jenis 

bentuk tekstur padat. Hardness adalah ketahanan suatu produk terhadap 

perubahan bentuk akibat suatu perlakukan. Hardness merupakan bagian dari 

bentuk tekstur suatu produk (De Man, 1997)  

Tekstur daging olahan ditentukan oleh kandungan protein miofibril 

berkaitan dengan pH dan WHC, bahan-bahan pembantu seperti pati (bahan 

pengisi), poliphospat (bahan pengikat) dan garam (Babji and Kee, 1994). Winarno 

(1997) menjelaskan gelatinisasi dimulai dengan masuknya air ke dalam granula 

pati. Jumlah gugus hidroksil di dalam molekul pati mampu menyerap air 

mengakibatkan meningkatnya viskositas yang disebabkan air yang tadinya berada 



di luar granula akan bebas bergerak dan kemudian bila dipanaskan, air yang 

berada dalam butir-butir pati tidak dapat bergerak lagi, selanjutnya terbentuk gel. 

Salah satu sudut pandang kualitas fisik produk daging adalah tekstur. 

Tekstur pada produk daging diartikan sebagai keempukan, dan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi kualitas dan penerimaan konsumen terhadap produk 

daging. Sebagian besar konsumen lebih sering mengutamakan tekstur daripada 

warna dan rasa, sehingga akan mempengaruhi kesukaan konsumen dalam 

kontunuitas pengonsumsi produk (Fellows, 2000).  

Aktivitas mikroba pada bahan pangan dapat mendegradasi struktur protein 

dan karbohidrat sehingga menyebabkan tekstur menjadi lunak, sedangkan 

penurunan kadar air akan meningkatkan proporsi padatan dan kekompakan dari 

struktur bahan pangan, sehingga menyebabkan tekstur menjadi mengeras (Barrett, 

Briggs, Richardons and Red, 1998).  

Tekstur dari suatu bahan pangan dapat diuji dengan beberapa metode, 

antara lain dengan cara penetrating, bitting, mincing, compressing dan stretching. 

Semua metode tersebut didasarkan pada prinsip fisik, yang dilakukan dengan 

memberikan gaya perlawanan pada bahan pangan yang diujikan (Pomeranz and 

Meloan, 1994).  

 

2.3.4. Total Plate Count (TPC) 

Menurut Buckle et al. (1987), mutu mikrobiologis dari suatu produk 

makanan ditentukan oleh jumlah dan jenis mikroorganisme yang terdapat dalam 

bahan pangan. Mutu mikrobiologis ini akan menentukan ketahanan lama simpan 

dari produksi tersebut ditinjau dari kerusakan oleh mikroorganisme, dan 



keamanan produk dari mikroorganisme ditentukan oleh jumlah spesies patogenik 

yang terdapat. Jadi kemampuan untuk mengukur secara tepat jumlah 

mikroorgaisme yang umum terdapat dalam bahan pangan dan jumlah organisme 

spesifik yang berada dalam produk pangan merupakan dasar yang penting bagi 

mikrobiologi pangan. Hal tersebut meliputi dua pertimbangan utama yaitu: 

1. Pengambilan contoh yang tepat dari produk yang akan diujikan. 

2. Enumerasi atau penghitungan mikroorganisme yang terdapat dalam contoh   

Sebagian besar bahan pangan sudah terkontaminasi mikroba sejak awal 

proses produksi. Penetrasi mikroba dapat terjadi pada saat penanganan bahan 

baku, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian. Penetrasi mikroba pada 

bahan pangan yang dikemas dapat terjadi karena integritas pengemasan yang 

kurang baik, yaitu melewati celah pada ruang bangunan pengemas yang mungkin 

terjadi akibat perekatan yang kurang sempurna pada saat penutupan ruang 

bangunan pengemas, juga dapat terjadi karena mikroba yang terkandung di udara 

masuk melalui bahan pengemas yang memiliki permeabilitas uap air dan gas yang 

cukup tinggi pada saat terjadi pertukaran uap air dan gas. Mikroba tersebut dapat 

terus berkembang biak, sehingga jumlahnya akan meningkat selama bahan 

melalui masa penyimpanan (Forsythe and Hayes, 1998). 

Pada kondisi yang sesuai, mikroba akan terus berkembang biak, sehinga 

jumlah akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut dapat 

dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti ketersediaan sumber energi, pH, aktivitas 

air, kandungan air, dan kondisi subtrat; faktor ekstrinsik seperti suhu dan 

kosentrasi oksigen. Tingginya persediaan O2 dan sumber energi khususnya protein 

akan meminilisasi terjadinya seleksi mikroba dalam perebutan kebutuhan hidup, 



sehingga perkembanganbiakan dapat berlangsung dengan cepat. Peningkatan 

jumlah mikroba akan berlangsung terus menerus dan akan berhenti sampai pada 

saat fase perkembangbiakannya memasuki fase stasioner dimana jumlah mikroba 

yang mati seimbang dengan jumlah mikroba yang baru terbentuk (Nickklin, Cook, 

Paget, and Killington 1999). Peningkatan jumlah mikroba aerob selama masa 

penyimpanan pada bahan pangan yang dikemas sangat dipengaruhi oleh 

permeabilitas gas pada bahan pengemasnya, tersedianya O2 yang masuk melalui 

pori-pori pada bahan pengemas merupakan salah satu faktor yang mendukung 

perkembangbiakan, hal ini disebabkan karena mikroba aerob dalam 

perkembangbiakannya sangat tergantung pada ketersediaan O2 untuk proses 

respirasi selnya (Tortora, Berbell and Christine, 2002). 

Cara mikroba berkembang biak dengan menggandakan diri akan 

menghasilkan dua mikroba yang sama bentuk, ukuran, dan sifatnya. Cara 

perkembangbiakan tersebut dinamakan pembelahan atau penggandaan sel. Pada 

kondisi perkembangbiakan optimal, sel mikroba dapat menggandakan diri hanya 

dalam waktu 20 menit, dimana sekitar 14 menit digunakan untuk replikasi 

kromosom dan sintesa makromolekul penyusun sel, dan 6 menit selanjutnya 

digunakan untuk menyelesaikan pembelahan sel. Dalam waktu penggandaan sel 

tersebut, dari satu sel mikroba akan mencapai jumlah satu juta sel dalam waktu 

6,6 jam (Tortora, Berbell and Christine, 2002). 

Marriot (1995) menyatakan bahwa perkembangbiakan mikroba pada 

bahan pangan berlangsung dalam beberapa fase yang terjadi karena pengaruh dari 

kondisi bahan pangan tersebut (Gambar 1). Fase tersebut pada umumnya terdiri 

dari lima periode yaitu: 
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Gambar 1. Fase perkembangan mikroba pada bahan pangan (Marriot,1995) 

 
Keterangan : 

             = Lag Phase 
             = Logarithmic Growth Phase 
             = Stationary Growth Phase 
  = Decline Death Phase 
  = Reduced Death Phase 
 
 

I. Periode adaptasi (Lag Phase) yaitu dimana mikroba berusaha 

menyesuaikan dengan bahan pangan, dan akan terdapat mikroba yang 

tidak sesuai hingga tidak dapat bertahan, mikroba yang bertahan akan 

melalui periode selanjutnya. 

II. Periode pertumbuhan (Logarithmic Growth Phase) yaitu dimana mikroba 

berkembang biak dengan sangat pesat secara eksponensial karena kondisi 

substrat sesuai untuk perkembangbiakan bagi mikroba yang telah lolos 

seleksi pada fase pertama. 

III. Periode stasioner (Stationary Growth Phase) yaitu perkembangan 

melambat dan pertumbuhan jumlah mkroba akan terhenti karena angka 

kematian dan perkembangbiakan seimbang, hal ini terjadi karena pembatas 

dari faktor lingkungan atau bahan pangan yang tidak mampu lagi 



menyediakan kebutuhan yang cukup bagi perkembangbiakan mikroba, 

juga terjadi karena pengaruh hasil samping metabolisme mikroba dan 

terjadi kompetisi tempat oleh mikroba 

IV. Periode kematian (Decline Death Phase) yaitu dimana angka kematian 

mikroba melampaui angka perkembangbiakannya, hal ini terjadi karena 

habisnya makanan. 

V. Reduced Death Phase yaitu sel mikroba telah mati dan mikroba 

terdegradasi, setelah fase ini berakhir, mikroba lain dapat melanjutkan 

dekomposisi dan kembali pada fase pertama. 

 Setelah masa inkubasi maka jumlah koloni yang terdapat dapat dihitung. 

Tahap ini penting karena pertumbuhan yang meningkat akan membuat semakin 

sulit untuk dihitung. Disarankan agar dalam penghitungan jumlah koloni berkisar 

antara 25-250 koloni. Penggunaan alat colony counter akan sangat menbantu 

dalam proses penghitungan jumlah mikroba. Biasanya jumlah mikroba yang 

terhitung secara keseluruhan disebut Total Plate Count (TPC digunakan untuk 

mengetahui jumlah mikroorganisme). Dalam pengukuran TPC tidak diperlukan 

media tertentu untuk bakteri tertentu, namun dapat digunakan media NA (Nutrient 

Agar) yang merupakan media bagi pertumbuhan mikroorganisme secara umum. 

Ini dapat digunakan sebagai ukuran pertumbuhan mikroba di dalan atau di luar 

produk daging, pada udara dan air, dan pada peralatan serta fasilitas (Aberle, 

Foerrest, Gerrard, Mills, Hendrik, Judge and Merkel, 2001). 

 

 

 



2.3.5. Lama Penyimpanan  

Lama penyimpanan bahan pangan merupakan jangka waktu dimana bahan 

pangan tersebut dianggap tetap aman dan layak untuk dikonsumsi, dapat 

digunakan oleh konsumen seperti kebutuhannya dan kemasan dapat 

mempertahankan keadaan bahan pangan yang dikemasnya. Jangka waktu tersebut 

ditentukan oleh produsen pembuat bahan pangan dan dimulai setelah bahan 

pangan selesai diproduksi, dimana selama jangka waktu tersebut terdapat 

keyakinan oleh produsen dan konsumen tetang keamanan dan kualitas dari bahan 

pangan yang dihasilkan. Lama penyimpanan ditentukan berdasarkan salah satu 

atau beberapa faktor kualitas dari bahan pangan yang dianggap paling penting 

yang akan berubah selama lama penyimpanan sampai mencapai batas terakhir 

yang masih dapat dianggap baik (Park, Lee and Lee, 2000; Singh, 2000). 

Dalam menentukan lama penyimpanan dari sebagian besar bahan pangan, 

jumlah mikroba merupakan faktor yang utama untuk menjadi dasar pertimbangan, 

karena jumlah mikroba akan mempengaruhi keamanan dari bahan pangan tersebut 

untuk dikonsumsi, dimana keamanan merupakan faktor yang paling penting dari 

kelayakan konsumsi dibandingkan beberapa faktor lainnya seperti penampakan 

dan nilai nutrisi (Walker, 2000). 

 

2.3.6. Suhu Dingin 

Metode yang banyak dipergunakan untuk memperpanjang masa 

penyimpanan atau yang disebut Shelf life daging dan daging proses adalah dengan 

pendinginan atau yang lazim disebut refrigerasi pada temperatur antara -2 sampai 

5 °C. Penyimpanan daging dingin sebaiknya dibatasi dalam waktu yang relatif 



singkat, karena adanya perubahan-perubahan kerusakan yang meningkat sesuai 

dengan lama waktu penyimpanan. Faktor yang mempengaruhi lama simpan 

daging dingin (refrigerasi), antara lain adalah jumlah mikroba awal, temperatur 

dan kelembaban selama penyimpanan, ada tidaknya pelindung (misalnya lemak 

dan klit), spesies ternak dalam ruang pendingin dan tipe produk yang disimpan 

(Soeparno, 1998).  

Adams and Moss, 2000; Tortora et al. (2001) menyatakan bahwa mikroba 

dapat hidup pada rentang suhu antara -5 sampai 90 °C, namun untuk berkembang 

biak dengan baik, mikroba membutuhkan kondisi suhu yang sesuai. Mikroba 

membutuhkan kondisi suhu antara 12 sampai 75 °C untuk perkembangbiakannya, 

dengan rentang suhu optimal yang berbeda-beda pada setiap kelompoknya. 

Temperatur optimal untuk perkembangbiakan pada setiap kelompok dapat lihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Temperatur optimal pada perkembangbiakan setiap kelompok 
 

Suhu (°C) Kelompok 
Minimal Optimal Maksimum 

Thermophilles 
Mesophilles 
Psychrophilles(Obligate 
psychrophilles) 
Psychrotrops(Facultative 
psychrophilles) 

40 - 45 
5 - 15 
(-5) - 5 

 
 

(-5) - 5 

55 - 75 
30 - 40 
12 - 15 

 
 

25 - 30 

60 - 80 
40 - 47 
15 - 20 

 
 

30 - 35 
Sumber : Adams and Moss, 2000; Tortora et al. (2001) 

 

Suryo (2005) menyampaikan bahwa penggunaan suhu rendah mempunyai 

pengaruh terhadap proses-proses kimiawi, enzimatis dan mikrobiologis yaitu 

mampu menghambat atau mencegah reaksi kimia, aktivitas enzim dan 

mikroorganisme. Cold Storage (suhu rendah) yaitu penyimpanan pada suhu 

dingin baik dalam kondisi suhu di bawah atau di atas titik beku air, walaupun di 



dalam prakteknya lebih sering dipakai suhu refrigerasi. Berikut ada beberapa 

istilah yang digunakan dalam pengawetan suhu rendah: 

1. Cellar; suhu yang dikenakan tidak lebih rendah dari suhu udara luar dan 

jarang lebih rendah dari 15 °C. Suhu penyimpanan ini cocok untuk 

golongan umbi-umbian. 

2. Chilling; suhu yang digunakan tidak jauh dibawah suhu pembekuan, 

biasanya menggunakan pendinginan es atau refrigerator. Cara ini 

dikatakan sebagai cara pengawetan sementara sampai daging mendapat 

perlakuan lebih lanjut. Sebagian besar golongan bahan pangan yang 

mudah rusak selain daging seperti susu, telur, ikan, sayur, dan buah-

buahan dapat disimpan pada suhu chilling dalam waktu terbatas . 

3. Cold storage; cara ini dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

teknologi peralatan pembekuan dan ini membawa dampak terhadap 

perkembangan industri bahan pangan beku.   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Juli 2008 di: 

1. Laboratorium Milk Pilot Plant, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang untuk pengujian terhadap Water Holding Capacity dan Total Plate 

Count. 

2. Laboratorium Uji Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas 

Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk 

pengujian terhadap pH dan tekstur. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan adalah bakso yang terbuat dari bagian 

dada ayam pedaging (broiler) dan rumput laut kering yang dibeli di Pasar kota 

Malang. Bahan lain yang digunakan adalah garam, gula, bawang putih, merica 

bubuk, dan es batu. 

Peralatan yang digunakan adalah meat grinder mini merk National, 

chopper merk Nasional, blender, timbangan analitik, mangkok plastik, pisau, 

sendok, telenan, panci, kompor, plastik dengan klep jenis polly eter, termometer 

suhu, pH meter, kertas Whatman No 42, plat kaca, plat besi dengan beban 35 kg, 

kertas milimeter, Mesin Instron Universal Testing Mechine model 1122, 

erlenmeyer 45ml dan 150ml, alumunium foil, pengaduk, tabung reaksi, cawan 



petri, pipet volum, beaker glass, gelas ukur, water bath, autoclave, kapas, oven, 

inkubator, dan refrigerator.  

 Bahan-bahan yang digunakan adalah larutan pH 7 dan pH 4, alkohol 70 %, 

aquades, pepton, dan Nutrient Agar. 

 

3.3. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (Yitnosumartono, 1991) dengan satu faktor yaitu lama 

penyimpanan pada suhu dingin (2 - 5 °C) menggunakan pengukuran dengan 

termometer suhu dengan 6 level yaitu tanpa penyimpanan (T0), 2 hari (T2), 4 hari 

(T4), 6 hari (T6), 8 hari (T8), dan 10 hari (T10). Komposisi adonan bakso ayam 

rumput laut per 200 gram adonan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Komposisi adonan bakso ayam rumput laut per 200 gram adonan dalam 
penelitian. 

 
Komposisi % dari berat total Berat (gram) 
Daging ayam 
Rumput laut 
Garam 
Bawang putih 
Air es 
Merica bubuk 
Gula 

53,60 % 
20,00 % 
  2,50 % 
  1,00 % 
20,00 % 
  0,40 % 

       2,50 % 

107,20 
  40,00 
    5,00 
    2,00 
  40,00 
    0,80 
    5,00 

Total           100,00 %             200,00 
Prosedur penelitian pembuatan bakso ayam rumput laut 

Proses pembuatan bakso ayam rumput laut dengan metode Wibowo 

(2000) yang telah dimodifikasi dengan penambahan rumput laut dan perlakuan 

penyimpanan pada suhu dingin meliputi: 



1. Daging ayam broiler bagian dada dicuci, lalu dipotong-potong kecil dan 

digiling dengan menggunakan meat grinder mini merk National, 

kemudian ditimbang seperti yang tertera pada Tabel 5. 

2. Rumput laut kering direndam selama semalam, kemudian dicuci, dan 

digiling dengan menggunakan chopper merk Nasional, kemudian 

ditimbang seperti yang tertera pada Tabel 5. 

3. Garam, gula, merica/lada bubuk, bawang putih dihaluskan dan es 

dihancurkan kemudian ditimbang seperti yang tertera pada Tabel 5. 

4. Semua bahan dicampur yang telah diformulasi (diblender ± 2 menit) 

hingga diperoleh adonan yang homogen. 

5. Membentuk/mencetak bakso secara manual dengan bantuan ibu jari dan 

jari telunjuk.  

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

kemudian ditiriskan dan didinginkan. 

7. Bakso yang sudah dingin selanjutnya dilakukan pengujian terhadap pH, 

Water Holding Capacity, tekstur dan Total Plate Count. 

8. Perlakuan pada no. 7 dilakukan untuk lama penyimpanan pada suhu dingin 

selama 2 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari, dan 10 hari. Bakso untuk lama 

penyimpanan pada suhu dingin selama 2 hari, 4 hari, 6 hari, 8 hari, dan 10 

hari disimpan dalam plastik jenis polly eter dengan klep pada refrigerator 

dengan dilakukan pengukuran suhu setiap hari. 

Diagram alir pembuatan bakso daging ayam rumput laut (Gambar 2.) 

menurut Wibowo (2000) yang telah disesuaikan dengan perlakuan yang dilakukan 

pada saat penelitian dengan pengaruh lama simpan pada suhu dingin. 



 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         

           
 
 
 

                                 
 
Gambar 2. Diagram alir pelaksanaan penelitian pembuatan bakso ayam rumput 

laut 

Pencucian 
dan 

penggilingan 

Pencampuran rumput laut giling, 
daging ayam giling, bumbu 
garam, gula, bawang putih, 
merica bubuk, dan es batu sesuai 
dengan formula pada Tabel. 5 

Homogenisasi adonan 

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

Perebusan (± 90 °C) sekitar 15 menit 

Bakso diangin-anginkan sebentar 

Rumput laut 
kering, direndam 

semalam 

Daging ayam broirler 
bagian dada 

Pencucian dan 
penggilingan 

Rumput laut giling 
ditimbang sesuai 

formula 

Penyimpanan selama 2, 5, 4, 6, 8, 
dan 10 hari dalam plastik  yamg 
memiliki klep dalam refrigerator, 
kemudian dilakukan analisis pH, 
WHC, tekstur dan TPC 

Analisa : pH, 
WHC, tekstur dan 
TPC  



3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah pH, Water Holding 

Capacity, tekstur, dan Total Plate Count. 

Pengujian sampel bakso ayam rumput laut meliputi variabel-variabel sebagai 

berikut: 

1. Pengukuran pH (Blom, 1988), seperti pada Lampiran 1. 

2. Pengukuran Water Holding Capacity (Hamm, 1986), seperti pada 

Lampiran 2. 

3. Pengujian  tekstur (hardness) (Galves and Resureccion, 1992), seperti  

pada Lampiran 3. 

4. Pengujian jumlah mikroba dengan metode Total Plate Count (Lay, 1994), 

seperti  pada Lampiran 4. 

 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam dan bila 

ada perbedaan yang nyata maka analisis data dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (Yitnosumarto, 1993). 

 

3.6. Batasan Istilah  

Rumput Laut: rumput laut yang digunakan berasal dari rumput laut 

yang dikeringkan; dimana dalam penggunaan rumput 

laut tersebut direndam, dicuci, digiling kemudian 

dicampurkan dalam adonan bakso ayam. 



Bakso ayam rumput laut: bakso yang terbuat dari daging ayam segar, digiling, 

dicampur, rumput laut, bumbu-bumbu, kemudian 

dibentuk bulat-bulat dan direbus sampai mengapung 

(tanda bakso matang) 

Tekstur: tekstur yang dihitung adalah nilai hardness dari bakso 

ayam rumput laut karena tekstur bakso ayam rumput 

laut termasuk dalam jenis tekstur padat. Hardness 

adalah ketahanan suatu produk terhadap perubahan 

bentuk akibat suatu perlakukan.   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
4.1. Pengaruh Lama Penyimpanan Pada Suhu Dingin Terhadap pH Bakso 

Ayam Rumput Laut. 
 

Hasil analisis ragam (Lampiran. 5) menunjukkan bahwa pengaruh lama 

penyimpanan pada suhu dingin memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pH bakso ayam rumput laut. Rata-rata pH bakso ayam rumput laut dari 

pengaruh lama penyimpanan pada suhu dingin terdapat pada Tabel 6. 

Nilai rata-rata pH yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 

4,894 sampai dengan 5,325. pH terendah diperoleh dari T10 yaitu perlakuan lama 

penyimpanan selama 10 hari, sedangkan pH dengan nilai tertinggi di dapat T0 

(tanpa penyimpanan hari). 

Tabel 6. Rata-rata pH terhadap penyimpanan suhu dingin bakso ayam rumput  
Laut 
 

Perlakuan  Rata-rata 
T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

5,325a 
5,238b 
5,194b 
5,039c 
5,012d 

4,894e 
Keterangan: superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)  
 

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa selama dalam penyimpanan 

dengan suhu dingin pH bakso ayam rumput laut memberikan pengaruh yang 

sangat nyata. Penurunan nilai pH terjadi karena adanya degradasi protein oleh 

mikroba, hal tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat kandungan asam dalam 

bakso sehingga terjadi penurunan nilai pH. Hal ini sesuai dengan yang 



disampaikan oleh Soeparno (1994) bahwa sistem metabolik mikroorganisme yang 

menyerang protein, pada prinsipnya terdiri dari proteolisis, deaminasi asam-asam 

amino, dekarboksilasi asam-asam amino dan metabolisme asam-asam amino 

spesifik. Spesies bakteri tertentu termasuk Clostridium, Bacillus dan 

Pseudomonas mensekresi enzim-enzim proteolitik ekstraseluler yang dengan 

cepat menghidrolisis molekul-melekul protein menjadi peptida dan asam-asam 

amino.  

Purnomo (1997) menambahkan bahwa setiap mikroorganisme mempunyai 

kisaran pH di mana pertumbuhan masih memungkinkan dan masing-masing 

biasanya mempunyai pH optimum. Kebanyakan mikroorganisme dapat tumbuh 

pada kisaran pH 6,0 - 8,0 dan pH luaran kisaran 2,0 sampai 10,0 biasanya bersifat 

merusak. Beberapa mikroorganisme dalam bahan pangan tertentu seperti khamir 

dan bakteri asam laktat tumbuh dengan baik pada kisaran nilai pH 3,0 - 6,0. 

 

4.2. Pengaruh Lama Penyimpanan Pada Suhu Dingin Terhadap Water 
Holding Capacity Bakso Ayam Rumput Laut. 

 
Hasil analisis ragam (Lampiran. 6) menunjukkan bahwa pengaruh lama 

penyimpanan pada suhu dingin memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap Water Holding Capacity bakso ayam rumput laut. Rata-rata Water 

Holding Capacity dari pengaruh lama penyimpanan pada suhu dingin terhadap 

bakso ayam rumput laut pada Tabel 7. 

Nilai rata-rata Water Holding Capacity yang diperoleh dari hasil penelitian 

berkisar antara 60,040 % sampai dengan 64,866 %. Water Holding Capacity 

terendah diperoleh dari T10 dengan perlakuan lama simpan selama 10 hari, 



sedangkan Water Holding Capacity tertinggi diperoleh dari T0 dengan perlakuan 

tanpa penyimpanan. 

 Tabel 7. Rata-rata Water Holding Capacity (%) terhadap penyimpanan suhu 
dingin bakso ayam  rumput laut 

 
Perlakuan Rata-rata (%) 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

64,866a 
62,982b 

62,600c 
62,186c 
61,174c 
60,040d 

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

 
Data penelitian di atas menunjukkan bahwa pengaruh lama penyimpanan 

pada suhu dingin terhadap Water Holding Capacity bakso ayam rumput laut 

menyebabkan penurunan dari nilai Water Holding Capacity bakso ayam rumput 

laut. Penurunan Water Holding Capacity dipengaruhi oleh penurunan pH, dimana 

selama penyimpanan pada suhu dingin pH bakso ayam rumput laut mengalami 

penurunan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Soeparno (1998) bahwa 

penurunan pH yang cepat dikarenakan adanya pemecahan ATP yang cepat 

sehingga akan meningkatkan kontraksi aktomiosin dan menurunkan Water 

Holding Capacity. 

Penurunan yang terjadi pada nilai Water Holding Capacity disebabkan 

turunnya pH akibat adanya peningkatan pemecahan ATP yang cepat yang akan 

meningkatkan proses denaturasi dari protein. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Lan et al. (1995) bahwa nilai Water Holding Capacity dipengaruhi oleh 

perbandingan kadar air dan protein juga tipe dari protein miosin dan pH. 

Ditambahkan oleh Hamm (1986) yang menyatakan bahwa Water Holding 

Capacity dipengaruhi oleh semua susunan jarak dari protein miofibril terutama 



miosin dan serabut-serabut (filamen-filamen). Kekuatan tarik-menarik antara 

molekul yang berdekatan bisa menurun, disebabkan kenaikan muatan negatif 

diantara muatan protein atau melemahnya ikatan hidrogen, maka jaringan protein 

akan membesar. Pembengkakan meningkat dan lebih banyak air yang terikat oleh 

protein sehingga akan terjadi peningkatan nilai Water Holding Capacity. 

 

4.3. Pengaruh Lama Penyimpanan Pada Suhu Dingin Terhadap Tekstur 
Bakso Ayam Rumput Laut.  

 

Hasil analisis ragam (Lampiran. 7) menunjukkan bahwa pengaruh lama 

penyimpanan pada suhu dingin memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap tekstur bakso ayam rumput laut. Rata-rata tekstur dari pengaruh lama 

penyimpanan pada suhu dingin terhadap bakso ayam rumput laut pada Tabel 8. 

Nilai rata-rata tekstur yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 

18,768 N sampai dengan 74,427 N. Tekstur terendah diperoleh dari T10 yaitu 

perlakuan lama penyimpanan selama 10 hari, sedangkan tekstur dengan nilai 

tertinggi di dapat T0 (tanpa penyimpanan).  

Tabel 8. Rata-rata tekstur (N) terhadap penyimpanan suhu dingin bakso ayam 
rumput laut 

 
Perlakuan Rata-rata (N) 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 

T10 

74,427a 

55,433b 

53,207b 

32,697c 

30,783c 

18,768d 

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

 
Data penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaruh lama penyimpanan 

suhu dingin terhadap bakso ayam rumput laut menyebabkan penurunan dari nilai 



tekstur bakso ayam rumput laut. Tekstur bakso ayam rumput laut menurun karena 

lamanya penyimpanan pada suhu dingin yang dilakukan. Nilai tekstur dalam hal 

ini hardness merupakan gaya maksimum yang dibutuhkan untuk menghancurkan 

bakso dengan beban tertentu dimana semakin tinggi nilai hardness maka semakin 

sulit bahan tersebut dihancurkan atau semakin keras. Hal ini disebabkan oleh 

tingkat penurunan pH yang berpengaruh terhadap tingkat penurunan WHC 

dimana dengan menurunnya daya ikat protein terhadap air akan menurunkan 

tingkat tekstur dari bakso.  

Selain itu aktivitas dari mikroba yang bekerja akan mendegradasi protein 

bakso. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Babji and Kee (1994) yang 

menyatakan bahwa tekstur daging olahan ditentukan oleh kandungan protein 

miofibril berkaitan dengan pH dan WHC, bahan-bahan pembantu seperti pati 

(bahan pengisi), poliphospat (bahan pengikat) dan garam. Ditambahkan oleh 

Barrett, Briggs, Richardons, and Red (1998) bahwa aktivitas mikroba pada bahan 

pangan dapat mendegradasi struktur protein dan karbohidrat sehingga 

menyebabkan tekstur menjadi lunak, sedangkan penurunan kadar air akan 

meningkatkan proporsi padatan dan kekompakan dari sturktur bahan pangan, 

sehingga menyebabkan tekstur menjadi mengeras.  

 

4.4. Pengaruh Lama Penyimpanan Pada Suhu Dingin Terhadap Total Plate 
Count Bakso Ayam Rumput Laut.  

  
 Hasil analisis ragam (Lampiran. 8), dimana penghitungan jumlah koloni 

dilakukan dengan menggunakan metode Standart Plate Count (SPC) 

menunjukkan bahwa pengaruh lama penyimpanan pada suhu dingin memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap Total Plate Count bakso ayam 



rumput laut. Rata-rata Total Plate Count dari pengaruh lama penyimpanan pada 

suhu dingin terhadap bakso ayam rumput laut pada Tabel 9. Nilai rata-rata Total 

Plate Count yang diperoleh dari hasil penelitian berkisar antara 5,025 log cfu/g 

sampai dengan 6,472 log cfu/g. Total Plate Count terendah diperoleh dari T0 

yaitu perlakuan tanpa penyimpanan, sedangkan Total Plate Count dengan nilai 

tertinggi didapat T10 pada lama penyimpanan pada 10 hari.  

Tabel 9. Rata-rata Total Plate Count (log cfu/g) terhadap penyimpanan suhu 
dingin bakso ayam  rumput laut 

 
Perlakuan Rata-rata (log cfu/g) 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 

T10  

5,025 
5,361 
5,684 
5,673 
5,728 
6,472 

 
Data penelitian di atas menunjukkan bahwa pengaruh lama penyimpanan 

suhu dingin tidak memberikan pengaruh yang nyata pada jumlah Total Plate 

Count bakso ayam rumput laut. Hal ini disebabkan oleh suhu dingin yang dapat 

menghambat aktivitas mikroorganisme. Sesuai dengan yang disampaikan oleh 

Suryo (2005) bahwa penggunaan suhu rendah mempunyai pengaruh terhadap 

proses-proses kimiawi, enzimatis dan mikrobiologis yaitu mampu menghambat 

atau mencegah reaksi kimia, aktivitas enzim dan mikroorganisme. Cold Storage 

(suhu rendah) yaitu penyimpanan pada suhu dingin baik dalam kondisi suhu di 

bawah atau di atas titik beku air, walaupun didalam prakteknya lebih sering 

dipakai suhu refrigerasi.  

Jumlah mikroorganisme yang bertambah dengan semakin lamanya 

penyimpanan disebabkan terdapat mikroorganisme tertentu yang tetap mampu 

hidup dalam suhu dingin. Sesuai dengan pendapat dari Adams and Moss (2000) 



dan Tortora et al. (2001) bahwa kelompok dari Psychrophilles (Obligate 

psychrophilles) dan Psychrotrops (Facultative psychrophilles) mampu hidup pada 

suhu -5 sampai dengan 35 °C.  

Marriot (1995), menyatakan bahwa perkembangbiakan mikroba pada 

bahan pangan berlangsung dalam beberapa fase yang terjadi karena pengaruh dari 

kondisi bahan pangan tersebut. Fase tersebut pada umumnya terdiri dari lima 

periode yaitu: periode adaptasi (Lag Phase) yaitu dimana mikroba berusaha 

menyesuaikan dengan bahan pangan dan akan terdapat mikroba yang tidak sesuai 

hingga tidak dapat bertahan, mikroba yang bertahan akan melalui periode 

selanjutnya, periode pertumbuhan (Logarithmic Growth Phase) yaitu dimana 

mikroba berkembang biak dengan sangat pesat secara eksponensial karena kondisi 

substrat sesuai untuk perkembangbiakan bagi mikroba yang telah lolos seleksi 

pada fase pertama, periode stasioner (Stationary Growth Phase) yaitu 

perkembangan melambat dan pertumbuhan jumlah mkroba akan terhenti karena 

angka kematian dan perkembangbiakan seimbang, hal ini terjadi karena pembatas 

dari faktor lingkungan atau bahan pangan yang tidak mampu lagi menyediakan 

kebutuhan yang cukup bagi perkembangbiakan mikroba, juga terjadi karena 

pengaruh hasil samping metabolisme mikroba dan terjadi kompetisi tempat oleh 

mikroba, periode kematian (Decline Death Phase) yaitu dimana angka kematian 

mikroba melampaui angka perkembangbiakannya, hal ini terjadi karena habisnya 

makanan, dan Reduced Death Phase yaitu sel mikroba telah mati dan mikroba 

terdegradasi, setelah fase ini berakhir, mikroba lain dapat melanjutkan 

dekomposisi dan kembali pada fase pertama. 

 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama penyimpanan bakso ayam 

rumput laut pada suhu dingin memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap pH, Water Holding Capacity, tekstur sedangkan pada Total Plate Count 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). 

Lama penyimpanan bakso ayam rumput laut pada suhu dingin dapat 

menurunkan nilai pH, Water Holding Capacity, tekstur dan cenderung 

meningkatkan Total Plate Count.  

Lama penyimpanan terbaik dari bakso ayam rumput laut pada suhu dingin 

adalah sampai dengan 4 hari ditinjau dari pH, Water Holding Capacity, tekstur 

dan Total Plate Count. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disarankan agar lama 

penyimpanan pada suhu dingin terhadap bakso ayam rumput laut disimpan sampai 

dengan 4 hari. 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 
Aberle, E. D., J. C. Foerrest, D. E. Gerrard, E. D. Mills, H. B. Hendrik, M. D. 

Judge and R. A. Merkel. 2001. Principles of Meat Science fourth edition. 
Kendall/Hunt Publishing Company. United State Of America.  

 
Adam M. R. and M. O. Moss. 2000. Food Microbiology. Royal Society of 

Chemistry. Cambrigge.  
 
Anonimus. 1992. Budidaya Pengolahan dan Pemasaran Rumput Laut. Penebar 

Swadaya. 
 
Anonimus. 2001. Meat Ingredients. 

www.Altavista.ag.un.edu/wolfpackmeat/meat: diakses 27/12/2001 
 
Anonimus. 2008a. Rumput Laut Alternatif yang Terlupakan. 

www.halalguide.info: diakses 29/8/2008 
 
Anonimus. 2008b. Meat Application. 

http://www.marcelcarrageenan.com/index.html. diakses 29/8/2008 
 
Anonimus. 2008c. Mempelajari Kandungan Iodium Juice Rumput Laut (Euchema 

cottonii) Sebagai Alternatif Penanggulangan GAKI (Gangguan Akibat 
Kurang Iodium). http://www.ipb.ac.id/gallery/journal/mediagizi/index.: 
diakses 29/8/2008 

 
Astawan, M. dan Astawan. 1989. Teknologi Pengolahan Hewani Tepat Guna. CV. 

Akademika Presindo. Jakarta.   
 
Barrett, A., B. Jack, R. Mhicelle and R. Timoty. 1998. Texture and Storage 

Stability of Process Beefstick as Affected by Glycerol and Moisture Levels. 
Journal of food science, 63:84-87. Institute of Food Technologist, 
Chicago.  

 
Babji, A. S and G. S. Kee. 1994. Changes in Colour, pH, WHC, Protein 

Extraction and Gel Strength During Processing of Chicken Surimi 
(Ayam). Asean Food J. (63-68).  

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

Diterjemahkan Oleh Purnomo, H dan Adiono. UI Press. Jakarta.  
 
Bechtel, P. J. 1986. Muscle of Food. Meat Science Laboratory University of at 

Urbana Champaingn. Academic Press Inc. London.  
 
Blom, J. H. 1988. Chemical and Physical Water Quality Analysis A Report and 

Practical at Training at Faculty of Fisheries. Universitas Brawijaya. 
Malang.  



Daulay, D. 1991. Fermentasi Keju. Pusat Antar Universitas Pangan Dan Gizi IPB. 
Bogor.  

 
De Mann, J. M. 1997. Kimia Pangan. Edisi Kedua. Penerbit IPB. Bogor.  
 
Fellows, P. 2000. Food Processing Technology Principles and Practices. 

Woodhead Publishing Limited. Cambridge.  
 
Fischer, A. 1996. Classification and quality aspects of German processed meat. 

Short Course Manual. Malang: Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya 
University. Malang.  

 
Forsythe, S. J. and P. R. Hayes. 1998. Food Hygiene Microbiology and HACCP. 

Aspen Publisher. Gaitherburg.  
 
Gaman, P. M. and K. B. Serringtong. 1992. Ilmu Pangan Nutrisi dan 

Mikrobiologi. Edisi ke dua. Diterjemahakan oleh Garjito, M., Naruki S., 
Murdiati, A dan Sardjono. Gadjah Mada university Press. Yogyakarta.  

 
Galves, F. C. F. and A. V. A. Resurrecction. 1992. Reability of the Focus Group 

Technique in Determining the Quality Characteristic of Mungbean 
(Vignaradiata (Wilezee)) Noodles. J. Sensory Studies, 7: 315-326.  

 
Guttam, C. M. and K. C. Jewtt. 1993. Proctectium of the Archival Material from 

Pollutans: Diffusion of Sulfur Droxide Through Boxboard. Journal of The 
America Institute of Conservation. Vol 32 pp.81-91. http:// 
consevationreseources.cam/Main/  

 
Hamm, R. 1986. Functional Properties of the Myofibrillar System and Their 

Measurement in Muscle as Food. Academic Press. New York.  
 
Hariyanto. B. 2000. Analisisa Kerusakan Daging Ayam Kampung. TAB-BPPT. 

BPPT.  
 
Imeson, A. 1992. Thickening and Gelling Agent for Food. Chapman and Hall. 

London.  
 
Istini, S., A. Zatnika dan Suhaimi. 2003. Manfaat dan Pengolahan Rumput Laut. 

http://www.fao.org/docrep/field/com/AB882E/AB882E14.htm:diakses 
25/9/2003 

 
Kramlich, W. E., Pearson, A. M., and F. W. Tauber. 1992. Processed Meat. The 

AVI Pubhishing Company. Westport.  
 
Lan, Y. H., J. Novakofski., R. H. McCusker., M. S. Brewer., T. R. Carr and F. K. 

McKeith. 1995. Thermal Gelation of Pork, Beef, Fish, Chicken and 
Turkey Muscles as Affeted by Heating Rate and pH. J.Food Sci.160(5): 
936-940.  



Lay, B. W. 1994. Analisis Mikroba di Laboraturium. Edisi 1. P.T Raja Grafindo 
Persada. Jakarta.  

 
Lawrie, R. A. 1995. Ilmu Daging. Diterjemahkan oleh Aminuddin Parakasi, Edisi 

V. UI-Press. Jakarta.  
 
Marriot,  N. 1995. Principle of Food Sanitasion. Chapman and Hall. New York. 
 
Muzarnis, E., 1982. Pengolahan Daging. Yasaguna. Jakarta.  
 
McCance and Widdowson’s. 2001. The Composition of Foods The Royal Society 

of Chemistry and The Ministry of Algriculture. Fisheries and Food. 
London.  

 
Nickklin, Cook, Paget, and Killington, 1999. Instant Notes in Microbiology. 

Springer Verlag. Singapore.  
 
Park, M. H., D. S. Lee and K. H. Lee. 2000. Food Packaging. Hyeongseol 

Publising. Daegu.  
 
Purnomo, H. 1997. Perubahan Bahan Pengikat Dalam Bakso Karena Pemanasan. 

Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. Malang.  
 
Purnomo, H. 1998. Teknologi Hasil Ternak Kaitannya dengan Keamanan Pangan 

Menjelang Abad 21. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu 
Teknologi Hasil Ternak Pada Fakultas Peternakan. Universitas Brawijaya. 
Malang.  

 
Pomeraz and Meloan. 1994. Food Analysis Theory and Practices. Chapman and 

Hall. New York.  
 
Raharjo, S., D. R. Dexter, R. C. Worfel, J. N. Sofos, M. B. Solomon, G. W Shults 

and G. R. Schmidt. 1995. Quality Characteristics of Restructure Beef 
Steaks Manufactured by Various Techniques. J.Food Sci. 160(1):68-71.  

 
Raharjo, S. 1996. Tecnologies For The production of Restructured Meat: a 

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

Jakarta.  
 
Rismunandar. 1989. Membudidayakan Lima Jenis Bawang. Penerbit Swadata. 

Jakarta.  
 
Santosa, H. B. 1992. Bawang Putih. Kanisius. Jakarta.  
 
Singh, R. P. 2000. Scientific Priciples of Food Deterioration. Book of Shelf-life 

Evaluation of Food. Aspen Publishers. Gaitthersburg. 



Sudjaja, B dan, W. J. J. Tomosa. 1991. Teknik Mengolah dan Menyajikan 
Hidangan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. 

 
Sunarlim, R. 1994. Peranan NaCl Terhadap Mutu Bakso. Disampakan pada 

Seminar Nasional Peran Peternakan dalam Pembangunan Desa Tertinggal. 
Semarang. 

 
Suryo, I. 2005. Materi Kuliah Pendinginan dan Pembekuan Daging. Program 

Studi. Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
Malang. 

 
Sutomo, B. 2007. Manfaat Rumput Laut Cegah Kanker dan Antioksidan. 

http://budiboga.bigspot.com/: diakses 26/11/2007 
 
Soemarto, B. 1985. Lada. CV. Yasaguna. Jakarta.  
 
Soeparno. 1998. Ilmu dan Teknologi Daging Cetakan ke Dua. Gadjah Mada 

University Press. Yogyakarta. 
 
Tortora, G., F. Berbell and C. Christine. 2001. Microbiology an Introdution. 

Addison Wesley Longman. San Francisco. 
 
Triatmodjo, S. 1992. Pengaruh Penggantian Daging Sapi dengan Daging Kerbau, 

Ayam, Kelinci pada Komposisi dan Kualitas Fisik Bakso. Buletin 
Peternakan Volume 6. Universitas Gadja Mada. Yogyakarta.  

 
Varman, A. H. and J. P. Shuterland. 1995. Meat and Meat Products; Technology, 

Chemistry and Microbiology. Chapman and Hall. London.  
 
Walker, S. J. 2000. The Principles and Practice of Shelf-life Prediction for 

Microorganisme. Book of Shelf-life Evaluation of Foods. Aspen Publisher. 
Gaitherburg. 

 
Wibowo, S. 1991. Budidaya Bawang Putuh, Bawang Merah, Bawang Bombay. 

Penebar Swadaya. Jakarta. 
 
Wibowo. 2000. Pembuatan Bakso Ikan dan Bakso Daging. Cetakan Ke tujuh, 

Penebar Swadaya. Jakarta. 
 
Winarno, F.G. 1997. Kimia Pangan dan Gizi. PT. Gramedia Pustaka Utama. 

Jakarta. 
 
Winarno, F. G dan T. S. Rahayu. 1994. Bahan Tambahan Makanan dan 

Kontaminan. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 
 
Yitnosumarto, S. 1993. Percobaan, Perancangan, Analisis dan Interprestasinya. Pt 

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.  
 



Lampiran 1. Prosedur Pengukuran pH (Blom, 1988) 
 
Test mode selective diatur pada posisi pH 

1. Sampel bakso diambil dan dihancurkan kemudian ditimbang sebanyak 5 

gram kemudian dilarutkan dengan aquades 5 ml. 

2. Knop pengatur suhu diatur sesuai dengan suhu sampel. 

3. pH meter dikalibrasi dengan memasukkan elektroda dari pH meter ke 

dalam buffer dengan pH 7, kemudian elektroda dibilas dengan aquades 

dan dikeringkan dengan kertas tissue, setelah itu dilakukan dengan 

menggunakan buffer dengan pH 4. 

4. Elektroda yang telah dikalibrasi kemudian dimasukkan ke dalam larutan 

sampel yang akan diuji. 

5. Angka yang terbaca pada layar pH meter dicatat setelah angka konstan, 

kemudian dibilas elektroda dengan aquades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Water Holding Capacity (Hamm, 1986) 
 

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gr, kemudian dipres dengan kertas 

Whatman no. 42 yang diletakkan diantara dua plat kaca dengan beban 35 kg 

selama 15 menit. 

2. Daerah area basah dari sampel yang telah dipres pada kertas Whatman no. 

42 kemudian digambar pada plastik dan dipindahkan pada kertas grafik, dari 

gambar diperoleh area basah setelah dikurangi area yang tertutup sampel. 

Kandungan air sampel (pada area basah) dapat diukur dengan menggunakan 

rumus: 

 Mg H2O = Area basah (cm2) _ 8,0 = X 
    0,0948 
 
WHC dapat dihitung dengan cara : 

% kadar air area basah = X / berat sampel x 100% 

%WHC = % kadar air sampel - % kadar air area basah. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 3. Prosedur pengukuran tekstur (Galves and Resurreccion, 1992) 
 

1. Sampel bakso dipotong – dengan ukuran (2x2x2) cm3. 

2. Mesin Instron Universal Testing Mechine model 1122 dihidupkan minimal 

30 menit sebelum dipakai dan diprogram sesuai parameter yang 

diinginkan, yaitu : 

Test speed : 30 mm/min 

Inc speed : 10 mm/min 

Gauge length : 15 mm/min 

Width  : 11 mm/ min 

Depth  : 10 mm/ min 

3. Sampel diletakkan di bawah alat penekan kemudian alat dijalankan 

4. Besarnya ukuran tekstur dapat dilihat pada layar monitor. 

Nilai hardness adalah gaya yang diperlukan untuk mendefinisikan bakso 

dinyatakan dalam satuan Newton (N)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Prosedur  Pengujian Total Plate Count (Lay, 1994) 
 

1. Prosedur pembuatan media pengencer: 

� Ditimbang 0,01 gram pepton, dilarutkan kedalam 100 ml aquadest, 

sehingga diperoleh larutan pepton 0,1 persen. 

� Larutan pepton tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. 

� Dimasukkan 45 ml larutan ke dalam erlemeyer 150 ml. 

� Dimasukkan 9 ml larutan  ke dalam tabung reaksi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

� Disumbat masing-masing media dengan kapas sampai ketat dan 

dibungkus dengan alumunium foil dan kertas selanjutnya 

disterilisasi. 

2. Persiapan sampel bakso 

� Bakso dihancurkan dengan pengerus dan ditimbang sebanyak 5 

gram kemudian dimasukkan ke dalam larutan pengencer 45 ml 

(suspensi 10-1). 

� Diambil 1 ml suspensi 10-1, dimasukkan ke dalam larutan 

pengencer 2 (suspensi 10-2); diambil 1 ml suspensi 10-2, 

dimasukkan ke dalam larutan pengencer 3 (suspensi 10-3); diambil 

1 ml suspensi 10-3, dimasukkan ke dalam larutan pengencer 4 

(suspensi 10-4); diambil 1 ml suspensi 10-4 dimasukkan ke dalam 

larutan pengencer 5 (suspensi 10-5), dan diambil 1 ml suspensi 10-5, 

dimasukkan ke dalam larutan pengencer 6 (suspensi 10-6). 

3. Persiapan Media dan Sampel  

� Dibuat media pertumbuhan menggunakan Nutrient Agar (NA) 

dengan melarutkan 28 gram NA ke dalam 1 liter aquades. 



Panaskan dan aduk sampai homogen. Media NA disterilisasi 

selama 15 menit dengan suhu 121 °C dan tekanan 2 atm.  

� Didinginkan agar sampai ± 50 °C. Mikroba dapat mati jika 

dimasukkan media bersuhu > 55 °C. 

� Dibuat pengenceran 10-1 dari sampel bakso ayam rumput laut yang 

sebelumnya sudah dibuat suspensi dengan perbandingan 1:10. 

4. Penanaman Sampel 

� Dilakukan penanaman sampel dengan metode pour plate dengan 

cara pipet 1 ml sampel (pengenceran 10-4 sampai 10-6) ke dalam 

cawan yang sudah disterilkan. 

� Dituangkan agar ke dalam cawan dan goyang cawan supaya 

tercampur dengan sampel. Hati-hati supaya tidak tumpah. 

� Dibiarkan beku (± 10 menit); setelah beku, balik lempeng agar dan 

inkubasikan pada suhu 35 °C selama 24-48 jam. 

5. Perhitungan koloni 

� Dihitung jumlah koloni pada lempeng agar, gunakan lempeng agar 

yang mempunyai 30-300 koloni. 

� Ditentukan bakteri hidup dengan cara mengalikan jumlah kolini 

dengan faktor pengencer. 

6. Perhitungan jumlah mikroba: 

� Jika ada lebih dari satu cawan petri yang memiliki jumlah koloni antara 

25-250 

 

 



     �C                   
  1,1 x D1 

 

Keterangan : 
�C: jumlah semua koloni yang dicatatkan.  
1,1 x D1 : tingkat pengenceran paling rendah yang dicatatkan. 

 

� Jika hanya ada satu cawan petri yang memiliki jumlah koloni antara 25-

250 

C 
D 

 
Keterangan: 
C : jumlah koloni yang dicatat. 
D : tingkat pengenceran pada cawan petri yang dicatat 
Jumlah mikroba dinyatakan dalam satuan cfu g-1.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Data dan analisis ragam pengujian pH pengaruh lama simpan 
pada suhu dingin terhadap bakso ayam rumput laut 

 
Ulangan Perlakuan 

(Hari) 1 2 3 
Total Rata-rata 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

5,329 
5,241 
5,200 
5,043 
5,012 
4,907 

5,327 
5,243 
5,192 
5,035 
5,016 
4,901 

5,319 
5,230 
5,189 
5,040 
5,008 
4,875 

15,975 
15,714 
15,581 
15,118 
15,036 
14,683 

5,325 
5,238 
5,194 
5,039 
5,012 
4,894 

Total 30,759 30,739 30,713 92,211  
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                               = 0,391 
 
JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 
 = 0,393-0,391 
 = 0,002 
 
 
 
 
 
 



Analisis Ragam  
 
SK db JK KT Fhitung F 0,05 F0,01 
Perlakuan  
Galat 

5 
12 

0,391 
0,002 

0,0782 
0,000167 

469,284 3,11 
 

5,06 

Total 17 0,393     
 

Kesimpulan : karena Fhitung > Ftabel maka perlakuan memberikan pengaruh 
yang sangat nyata terhadap pH bakso ayam rumput laut (P<0,01). 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

JNT 1% = JND 1% x 
r

GalatKT
 

 

   = JND 1% x 
3

000167,0
 

 
              = JND 1% x 0,007 
 
Tabel nilai JND dan UJBD pada berbagai selingan  
 
Selingan  2 3 4 5 6 
JND 0,01 
UJBD 0,01 

4,32 
0,030 

4,55 
0,032 

4,68 
0,033 

4,78 
0,034 

4,84 
0,034 

 
Hasil UJBD pH  
 

Perlakuan Rerata Notasi 
T10 
T8 
T6 
T4 
T2 
T0 

4,894 
5,012 
5,039 
5,194 
5,238 
5,325 

a 
   b 
   b 
     c 
        d 
            e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6. Data dan analisis ragam pengujian Water Holding Capacity 
pengaruh lama simpan pada suhu dingin terhadap bakso 
ayam rumput laut 

 
Ulangan Perlakuan 

(Hari) 1 2 3 
Total Rata-rata 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 

T10 

65,538 
63,166 
62,400 
62,003 
61,293 
60,217 

64,799 
62,692 
63,075 
62,273 
61,008 
59,803 

64,262 
63,087 
62,325 
62,318 
61,222 
60,101 

194,599 
188,945 
187,800 
186,558 
183,523 
180,121 

64,866 
62,982 
62,600 
62,186 
61,174 
60,040 

Total 374,617 373,614 373,315 1.121,546  
 

Faktor Koreksi = 
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 = 69881,413 
 

JK Total = FKYij
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 = 69927,709 - 69881,413 
 
 = 42,062  
 

JK Perlakuan = 
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- Faktor Koreksi 

 =  

3
121,180523,183558,186800,187945,188599,194 222222 +++++

- 69881,413 

 
 = 40,583 
 
JK Galat = Jk Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 
 = 42,062-40,583 
 = 1,479 
 
 
 



Analisis Ragam  
 
SK db JK KT Fhitung F 0,05 F0,01 
Perlakuan  
Galat 

5 
12 

40,583 
1,479 

8,117 
0,123 

65,935 3,11 
 

5,06 

Total 17 42,062     
 
Kesimpulan: karena F hitung > F tabel maka perlakuan memberikan perbedaan 

yang sangat nyata terhadap pengaruh lama simpan dalam suhu 
dingin terhadap Water Holding Capacity bakso ayam rumput laut 

 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

JNT 1% = JND 1% x 
r

GalatKT
 

 

   = JND 1% x 
3
123,0

 

 
              = JND 1% x 0,203 
 
Tabel nilai JND dan UJBD pada berbagai selingan  
 
Selingan  2 3 4 5 6 
JND 0,01 
UJBD 0,01 

4,32 
0,877 

4,55 
0,924 

4,68 
0,950 

4,78 
0,970 

4,84 
0,983 

 
Hasil UJBD pH  
 

Perlakuan Rerata Notasi 
T10 
T8 
T6 
T4 
T2 
T0 

60,040 
61,174 
62,186 
62,600 
62,982 
64,866 

  a 
      b 
          c  
          c 
          c 
            d  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7. Data perhitungan kadar air 
 
� Perhitungan Pengaruh Lama Penyimpanan Pada Suhu Dingin Terhadap 
       % Kadar Air Bakso Ayam Rumput Laut 
 
 

 Ulangan  Perlakuan 
1 2 3 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

82,007 
79,591 
78,647 
78,126 
77,375 
75,004 

79,254 
76,359 
75,392 
74,583 
72,97 
71,682 

79,704 
78,356 
77,578 
77,485 
76,254 
75,037 

JUMLAH 470,750 450,240 464,414 
 
� Perhitungan Pengaruh Lama Penyimpanan Pada Suhu Dingin Terhadap 
       % Kadar Air Area Basah Bakso Ayam Rumput Laut 
 

 Ulangan  Perlakuan 
1 2 3 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

16,469 
16,425 
16,247 
16,123 
16,082 
14,787 

14,455 
13,667 
12,317 
12,310 
11,962 
11,879 

15,442 
15,269 
15,253 
15,167 
15,032 
14,936 

JUMLAH 96,133 76,459 91,099 
 
� Perhitungan Pengaruh Lama Penyimpanan Pada Suhu Dingin Terhadap  
      Mg H2O Bakso Ayam Rumput Laut 
 

 Ulangan  Perlakuan 
1 2 3 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

535,242 
543,667 
506,906 
528,834 
524,273 
505,715 

491,470 
451,011 
369,510 
395,151 
389,961 
381,315 

495,688 
458,070 
495,722 
494,444 
48,4030 
509,317 

JUMLAH 3144,639 2478,419 2541,646 
 
 
Keterangan: T0= tanpa penyimpanan; T2= 2 hari penyimpanan; T4= 4 hari 

penyimpanan; T6= 6 hari penyimpanan; T8= 8 hari penyimpanan; 
T10= 10 hari penyimpanan. 

 



Lampiran 8. Data dan analisis ragam pengujian tekstur pengaruh lama 
simpan pada suhu dingin terhadap bakso ayam rumput laut 

 
Ulangan Perlakuan 

(Hari) 1 2 3 
Total Rata-rata 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

74,309 
55,805 
53,999 
33,925 
30,698 
17,642 

74,526 
56,653 
51,747 
27,591 
30,403 
20,206 

74,447 
53,838 
53,875 
36,576 
31,248 
18,456 

223,282 
166,298 
159,621 
98,092 
92,349 
56,304 

74,427 
55,433 
53,207 
32,697 
30,783 
18,768 

Total 266,380 261,126 268,440 795,946  
 

Faktor Koreksi/FK = 
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)946,795( 2
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 = 35196,113 
 

JK Total = FKYij
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 = 41490,249-35196,113 
 
 = 6294,136 
 

JK Perlakuan = 
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- Faktor Koreksi 

 = 

3
304,56349,92092,98621,159298,166282,223 222222 +++++

-35196,113  

 
  = 6240,307 

 
JK Galat = Jk Total – JK Perlakuan 
 = 6294,136 - 6240,307 
 = 53,829 
 
 
 
 



Analisis Ragam  
 
SK db JK KT Fhitung F 0,05 F0,01 
Perlakuan 
Galat 

5 
12 

6240,307 
53,829 

1248,061 
4,486 

278,236 
 

3,11 
 

5,06 

Total 17 6294,136     
 

Keterangan : karena Fhitung > Ftabel maka perlakuan memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap tekstur bakso ayam rumput laut (P<0,01). 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 1% 

JNT 1% = JND 1% x 
r

GalatKT
 

 

   = JND 1% x 
3
486,4

 

 
              = JND 1% x 1,22 
 
Tabel nilai JND dan UJBD pada berbagai selingan  
 
Selingan 2 3 4 5 6 
JND 0,01 
UJBD 0,01 

4,32 
5,2704 

4,55 
5,551 

4,68 
5,710 

4,78 
5,831 

4,84 
5,905 

 
Hasil UJBD tekstur 
 

Perlakuan Rerata Notasi 
T10 
T8 
T6 
T4 
T2 
T0 

18,768 
30,783 
32,697 
53,207 
55,433 
74,427 

a 
      b 
       b 
           c 
           c 
               d 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 9. Data dan analisis ragam pengujian Total Plate Count pengaruh 
lama simpan pada suhu dingin terhadap bakso ayam rumput 
laut 

 
1. Data Hasil Pengujian TPC (cfu/g) 
 

Ulangan Perlakuan 

1 2 3 

Total Rata-rata 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

111324,5 
350249,5 
497586,5 
651255,5 
703854,6 
3900000 

100521,5 
150351,6 
468687,5 
542356,6 
945454,5 
3210912 

<30 
<30 
<30 
295656,5 
903518,5 
2077273 

211846 
500601,1 
966274 
1489269 
1952828 
9188185 

105923 
250300,55 
483137 
496422,9 
650942,5 
3062728 

TKK 5614271 5418284 3276448 14309002  

 
Keterangan: nilai TPC didapat dari perhitungan duplikat cawan dari penanaman 

duplikat sampel. 
 

Untuk mempermudah analisis data, maka data diatas dicari nilai logaritmanya. 
Berikut nilai logaritma dari uji TPC: 
 
2. Data Hasil Uji TPC dalam log cfu/g 
  

Ulangan Perlakuan 
1 2 3 

Total Rata-rata 
 

T0 
T2 
T4 
T6 
T8 
T10 

5,047 
5,544 
5,697 
5,016 
5,847 
6,591 

5,002 
5,177 
5,671 
5,976 
5,734 
6,507 

0 
0 
0 

5,956 
5,471 
6,318 

10,049 
10,721 
11,368 
16,948 
17,184 
19,416 

5,025 
5,361 
5,684 
5,673 
5,728 
6,472 

Total 33,742 34,067 17,745 85,686  
Keterangan: nilai TPC didapat dari perhitungan duplikat cawan dari penanaman 

duplikat sampel. 
 

Faktor Koreksi = 
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JK Total = −��
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= 493,2508 -  407,8939 

                       = 85,356866 

 

JK Perlakuan  = 
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416,19184,17054,16368,11721,10049,10 222222 +++++
-406,6382 

                                = 434,8864 - 407,8939 

           = 26,99251 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan  

      = 85,356866 - 26,99251 

   = 58,36436 

 
 

Analisis Ragam  
 
SK db JK KT Fhitung F 0,05 F0,01 
Perlakuan 
Galat 

5 
12 

26,99251 
58,36436 

5,39850107 
4,86369672 

1,109958407 
 

3,11 
 

5,06 

Total 17 85,356866     
 

Kesimpulan: karena F hitung < F tabel maka perlakuan memberikan perbedaan 
yang tidak nyata terhadap pengaruh lama simpan dalam suhu dingin 
terhadap Total Plate Count bakso ayam rumput laut 

 

 


