
 

PENGARUH PENAMBAHAN HIDROLISAT PROTEIN 
POLLARD SELAMA PENYIMPANAN TERHADAP SIFAT 

FISIK BAKSO DAGING SAPI 
 
 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Bram Hariartono 
NIM. 0510540010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2010



 

PENGARUH PENAMBAHAN HIDROLISAT PROTEIN 
POLLARD SELAMA PENYIMPANAN TERHADAP SIFAT 

FISIK BAKSO DAGING SAPI 
 
 
 

 
 

Oleh: 
 

Bram Hariartono 
NIM. 0510540010 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2010



 

PENGARUH PENAMBAHAN HIDROLISAT PROTEIN 
POLLARD SELAMA PENYIMPANAN TERHADAP SIFAT 

FISIK BAKSO DAGING SAPI 
 
 

SKRIPSI 
 
 

Oleh : 
 

Bram Hariartono 
NIM. 0510540010 

 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 

Pada Hari / Tanggal : Rabu / 27 Oktober 2010 
 
 

Menyetujui 
Susunan Tim Penguji 

 
 

Pembimbing Utama,   Anggota Tim Penguji, 
 
 
 
Khothibul Umam Al Awwaly, S.Pt. MSi  Ir. Aris Sri Widati, MS. 
Tanggal :   Tanggal : 
  
Pembimbing Pendamping, 
 
 
 
Dr. Ir. H. Djalal Rosyidi, MS. 
Tanggal : 

 
 

Malang 
Universitas Brawijaya 
Fakultas Peternakan 

Dekan, 
 
 
 

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP. 
            Tanggal : 
 



i 
 

 RIWAYAT HIDUP 
 

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 29 Januari 1988 sebagai putra 

pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Iwan Rano Susanto dan Ibu Rr. Lely 

Hariyani.   

Pendidikan formal yang telah ditempuh adalah SDN Kauman II Malang 

lulus tahun 1999, SLTP Negeri 5 Malang lulus tahun 2002, SMA Negeri 3 

Malang lulus tahun 2005. Tahun 2005 Penulis tercatat sebagai mahasiswa S1 pada 

Program Studi Teknologi Hasil Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya Malang melalui jalur SPMB. 

Selama kuliah Penulis aktif di kelembagaan intrakampus sebagai Staf 

Bidang Kewirausahaan, Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Ternak 

(HIMATENA) periode 2006/2007 dan Ketua  Bidang (Kabid) Kewirausahaan 

periode 2007/2008.  Penulis pernah mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) 

yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) tahun 

2006. Tahun 2007 dan 2008, Penulis pernah mengikuti Program Kreatifitas 

Mahasiswa (PKM) yang didanai oleh DIKTI. Tahun 2009 Penulis mengikuti 

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) dan didanai hibah dari DIKTI untuk 

mendirikan usaha chicksmart vegetable chicken nuggets and meatballs sebagai 

makanan kesehatan. Selain itu, Penulis juga aktif menjadi asisten praktikum mata 

kuliah Dasar Teknologi Hasil Ternak mulai tahun 2007 hingga 2009. 

 
 

 



ii 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahir Rahmaanir Rahiim  

 Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul 

“Pengaruh Penambahan Hidrolisat Protein Pollard selama Penyimpanan terhadap Sifat 

Fisik Bakso Daging Sapi”. Penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak sehingga pada 

kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Bapak Khothibul Umam Al Awwaly, S.Pt., MSi dan Bapak Dr. Ir. H. Djalal Rosyidi, MS 

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama 

pelaksanaan penelitian hingga selesainya laporan ini. 

2. Ibu Ir. Aris Sri Widati, MS selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan 

pengarahan hingga selesainya laporan ini.  

3. Dekan Fakultas Peternakan dan Ketua Program Studi Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya yang telah membantu memberikan fasilitas dan 

kemudahan selama penelitian. 

4. Pollard Team (Nanang Yudi P., Ayudyapasca P., Abdul Aziz, Anggi Faliana, Ibnussina, 

Nur Laili Izza dan Prima Okta A.) atas kerja samanya selama penelitian berlangsung. 

5. Staf Laboran THT, THP, Farmasi Universitas Airlangga dan UPT Mikroskopi Elektron 

Universitas Airlangga yang banyak membantu selama penelitian.  

6. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, baik langsung maupun tidak 

langsung memberikan bantuan kepada Penulis. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

peternakan. 

 Malang, Oktober 2010 
 

 
                            Penulis



iii 
 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ADDITION POLLARD PROTEIN HYDROLYSATES         
DURING STORAGE ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF BEEF 

MEATBALLS 
 

 
  This research was carried out in Milk Pilot Plant Laboratory Faculty of 
Animal Husbandry, University of Brawijaya in Malang, Pharmacy Laboratory 
Faculty of Pharmacy and Technical Implementary Unit Electron Microscope 
Faculty of Medical, University of Airlangga in Surabaya since November 2009 
until January 2010. 
 This research was purposed to understand the effect of pollard protein 
hydrolysates during storage on the beef meatballs qualities in terms of physical 
properties such as texture, water holding capacity and cooking loss.  
 The method of this research was experiment using Factorial Randomized 
Block Design with two factors and repeated four times. The first factor were 
treatment of addition pollard protein hydrolysates of 0% (P0), 1% (P1), 2% (P2) 
and 3% (P3) from meat weight. The second factor were storage time (± 270C) of                           
0 day (L0), 1 day (L1), 2 days (L2), 3 days (L3), 4 days (L4) and 5 days (L5). 
Data of texture, water holding capacity and cooking loss were analyzed by 
analysis of variance and  followed by Duncan’s Multiple Range Test. 
Microstructure’s picture resulted in Scanning Electron Microscopy were analyzed 
by descriptive qualitative. 
  The result showed that addition pollard protein hydrolysates gave no 
significant effect (P>0.05) on texture, water holding capacity and cooking loss. 
Storage time gave a highly significant effect (P<0.01) on texture, water holding 
capacity and cooking loss. Interaction of two factors gave no significant effect 
(P>0.05) on texture, water holding capacity and cooking loss. 
  The conclusion of this research was the result of addition pollard protein 
hydrolysates in meatballs tend to increased texture and water holding capacity and 
decreased cooking loss. Influence during storage decreased texture and water 
holding capacity and increased cooking loss in meatballs. Interaction of two 
factors of addition 3% pollard protein hydrolysates with no storage gave an 
optimal result. 
 
Keywords : pollard protein hydrolysates, meatballs, physical properties. 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH PENAMBAHAN HIDROLISAT PROTEIN POLLARD                  
SELAMA PENYIMPANAN TERHADAP SIFAT BAKSO DAGING SAPI 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2009 sampai dengan 
bulan Januari 2010 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya, Laboratorium Farmasi Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga dan Unit Pelayanan Teknis Mikroskopi Elektron Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan hidrolisat 
protein pollard selama penyimpanan terhadap kualitas bakso daging sapi ditinjau 
dari sifat fisik bakso (tekstur, daya ikat air dan susut masak). Manfaat 
dilaksanakan penelitian adalah dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 
penambahan hidrolisat protein pollard selama penyimpanan terhadap sifat fisik 
bakso daging sapi. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat 
dengan menggunakan bahan baku daging sapi dan hidrolisat protein pollard yang 
diperoleh dengan menghidrolisis konsentrat protein pollard menggunakan 
hidrolisis enzimatik. Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 
faktorial menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan dua faktor 
perlakuan dan empat ulangan. Faktor pertama adalah perlakuan tingkat 
penambahan hidrolisat protein pollard dari jumlah daging sapi yang digunakan 
yaitu 0% (P0), 1% (P1), 2% (P2), dan 3% (P3). Faktor kedua adalah perlakuan 
lama simpan pada suhu ruang (± 27 0C) yaitu 0 hari (L0), 1 hari (L1), 2 hari (L2), 
3 hari (L3), 4 hari (L4), dan 5 hari (L5). Parameter yang diamati adalah tekstur, 
daya ikat air, susut masak dan mikrostruktur. Data tekstur, daya ikat air dan susut 
masak dianalisis dengan analisis ragam dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda 
Duncan. Gambar mikrostruktur yang dihasilkan dalam Scanning Electron 
Microscopy dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan hidrolisat protein 
pollard pada bakso tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 
tekstur, daya ikat air dan susut masak. Lama simpan pada bakso memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap tekstur, daya ikat air dan susut 
masak. Interaksi antar kedua perlakuan pada bakso tidak memberikan pengaruh 
yang nyata (P>0,05) terhadap tekstur, daya ikat air dan susut masak.  
 Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambahan 
hidrolisat protein pollard cenderung meningkatkan tekstur dan daya ikat air serta 
cenderung menurunkan susut masak bakso. Pengaruh lama penyimpanan 
menunjukkan penurunan tekstur dan daya ikat air serta peningkatan susut masak 
bakso seiring lama penyimpanan. Interaksi perlakuan penambahan HPP 3% dan 
tanpa penyimpanan memberikan hasil yang optimal, yaitu nilai tekstur yang tinggi                
(10,10 N), daya ikat air yang tinggi (63,99%) dan nilai susut masak yang rendah 
(4,48%). 
 



v 
 

DAFTAR ISI 
                   
                  Halaman 

RIWAYAT HIDUP  ................................................................................  i 

KATA PENGANTAR .............................................................................  ii 

ABSTRACT ..............................................................................................  iii 

RINGKASAN ..........................................................................................  iv 

DAFTAR ISI ............................................................................................  v 

DAFTAR TABEL ...................................................................................  vii 

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................  viii 

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................  ix            

BAB I. PENDAHULUAN 
1.1.    Latar Belakang  ...............................................................................  1 
1.2.    Rumusan Masalah  ..........................................................................  4  
1.3.    Tujuan Penelitian ............................................................................  4  
1.4.    Kegunaan Penelitian........................................................................  4 
1.5. Kerangka Pikir ................................................................................  4 
1.6. Hipotesis ..........................................................................................  6  
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.     Hidrolisat Protein Pollard ..............................................................   7 
2.2.     Bakso ..............................................................................................  8 
2.3.     Bahan Pembuatan Bakso ................................................................  10 
2.3.1.  Daging ............................................................................................  10  
2.3.2.  Tepung Tapioka .............................................................................  10 
2.3.3.  Bawang Putih .................................................................................  12 
2.3.4.  Garam .............................................................................................  13 
2.3.5.  Putih Telur ......................................................................................  14 
2.3.6.  Gula ................................................................................................  15 
2.3.7.  Es atau Air Es .................................................................................  16 
2.4.     Kualitas Fisik Bakso .......................................................................  16 
2.4.1.  Tekstur ...........................................................................................  16 
2.4.2.  Daya Ikat Air ..................................................................................  18 
2.4.3.  Susut Masak ...................................................................................  20 
2.5.     Mikrostruktur Bakso .......................................................................  21  
 
 
 
 



vi 
 

BAB III. METODE PENELITIAN 
3.1.     Lokasi dan Waktu Penelitian  ........................................................  23 
3.2.     Materi Penelitian  ...........................................................................  23 
3.3.     Metode Penelitian...........................................................................  24 
3.3.1.  Rancangan Percobaan ....................................................................  24  
3.3.2.  Pembuatan Hidrolisat Protein Pollard ...........................................  25 
3.3.3.  Prosedur Pembuatan Bakso ............................................................  26 
3.4. Variabel Pengamatan .....................................................................  28 
3.5. Analisis Data ..................................................................................  28 
3.6.    Batasan Istilah ................................................................................  29 
 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pengaruh Penambahan Hidrolisat Protein Pollard terhadap 

Kualitas Fisik Bakso Selama Penyimpanan ..................................  30  
4.1.1.  Tekstur Bakso ................................................................................  30 
4.1.2.  Daya Ikat Air Bakso .......................................................................  34 
4.1.3.  Susut Masak Bakso ........................................................................  38 
4.2. Pengaruh Penambahan Hidrolisat Protein Pollard terhadap 

Mikrostruktur Bakso Selama Penyimpanan ..................................  41 
 
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.     Kesimpulan ....................................................................................  48 
5.2.     Saran ...............................................................................................  48 
 
DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................  49 
 
LAMPIRAN .............................................................................................  53 
 
 



vii 
 

DAFTAR TABEL 
 
 

Tabel                                       Halaman  

1. Komposisi kimia pollard dari gandum ..........................................  7 
 

2. Syarat mutu bakso daging (SNI 01-3818-1995) ............................  9 
 

3. Sifat fisikokimia pati tapioka .........................................................  12 
 

4. Komposisi kimia dalam setiap 100 gram bawang putih ................  13 
 

5. Komposisi kimia dalam setiap 100 gram putih telur .....................  15 
 

6. Komposisi adonan bakso ...............................................................  25 
 

7. Rata-rata Tekstur Bakso (N) dan hasil Uji Jarak Berganda 
Duncan 1% .....................................................................................  30 

 
8. Rata-rata Daya Ikat Air Bakso (%) dan hasil Uji Jarak Berganda 

Duncan 1% .....................................................................................  34 
 

9. Rata-rata Susut Masak Bakso (%) dan hasil Uji Jarak Berganda 
Duncan 1% .....................................................................................  38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 
 

DAFTAR GAMBAR 
 
 

Gambar                                                                                                      Halaman 

1. Struktur rantai lurus amilosa .........................................................  11 

2. Struktur amilopektin .....................................................................  11 

3. Grafik pengaruh pH terhadap WHC .............................................  19 

4. Diagram alir prosedur pembuatan bakso.......................................  27 

5. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap 
tekstur bakso selama penyimpanan ...............................................  32  
 

6. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap daya 
ikat air bakso selama penyimpanan ...............................................  36  
 

7. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap susut 
masak bakso selama penyimpanan ................................................  39  
 

8. Mikrostruktur bakso pada perlakuan tanpa penambahan HPP 
dengan perbesaran 1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan                   
(b) penyimpanan selama 5 hari......................................................  42 
 

9. Mikrostruktur bakso pada perlakuan penambahan HPP 1% 
dengan perbesaran 1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan                   
(b) penyimpanan selama 5 hari......................................................  43 

 
10. Mikrostruktur bakso pada perlakuan penambahan HPP 2% 

dengan perbesaran 1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan                   
(b) penyimpanan selama 5 hari......................................................  44 
 

11. Mikrostruktur bakso pada perlakuan penambahan HPP 3% 
dengan perbesaran 1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan                   
(b) penyimpanan selama 5 hari......................................................  45 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



ix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 
 
 

Lampiran                            Halaman  

1. Diagram Alir Pembuatan Pollard Rendah Lemak ........................  53 
 

2. Diagram Alir Pembuatan Konsentrat Protein Pollard dengan 
Metode Ekstraksi Basa ..................................................................  54 

 
2.    Diagram Alir Pembuatan Hidrolisat Protein Pollard dengan 

Metode Hidrolisis Enzimatik ........................................................  55 
 
3.   Prosedur Pengukuran Tekstur dengan Menggunakan Alat 

Universal Testing Instrument (Instron) model Lloyd ...................  56 
 
4.    Prosedur Pengukuran Daya Ikat Air dengan metode Filter Paper 

Press Method (FPPM) ...................................................................  57 
 
5. Prosedur Pengukuran Susut Masak ................................................  58 
 
6. Prosedur Pemeriksaan Mikrostruktur .............................................  59 
 
7. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Tekstur Bakso ................  60 

 
8. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Daya Ikat Air Bakso ......  64 
 
9. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Susut Masak Bakso ........  68 

 
 
 

 

 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Hidrolisat protein merupakan produk yang dihasilkan dari penguraian 

protein menjadi senyawa-senyawa berantai pendek. Bila hidrolisis dilakukan 

secara sempurna maka akan diperoleh hidrolisat yang terdiri atas campuran       

18-20 macam asam amino (Lahl and Braun, 1994). Hidrolisat protein secara 

enzimatik lebih banyak digunakan karena mampu menghasilkan peptida yang 

tinggi dan berkualitas serta mudah dipecah.  

Peptida dengan aktivitas antioksidan memiliki potensi besar untuk 

digunakan sebagai antioksidan alami dalam produk pangan. Kemampuan peptida 

untuk menghambat kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi lipid nampak 

berhubungan dengan residu asam-asam amino tertentu dalam peptida seperti 

tirosin, metionin, histidin, lisin, dan triptofan yang mampu mengikat ion-ion 

logam yang bersifat prooksidatif (Pena-Ramos and Xiong, 2001). 

Proses hidrolisis dapat menghasilkan peptida berukuran lebih kecil dengan 

karakteristik nutrisi yang meningkat jika dibandingkan dengan protein yang asli. 

Hidrolisis enzimatik secara in vitro merupakan hasil tiruan dari hidrolisis 

enzimatik in vivo protein tercerna. Proteolisis in vitro juga dapat dianggap sebagai 

pencernaan awal pada protein yang dapat meningkatkan penyerapan protein 

(Villaneuva, Vioque, Sanchez-Vioque, Clement, Pedroche, Bautista, and Mellan, 

1999) dan telah dilaporkan bahwa beberapa peptida berukuran pendek mempunyai 
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penyerapan lebih tinggi daripada asam amino bebas di dalam sistem pencernaan 

(Mathews and Abidi, 1976). 

Indonesia memiliki empat pabrik penggilingan gandum yang tersebar di 

Jawa dan Sulawesi. Owens (2000) menyatakan bahwa proses penggilingan 

gandum menghasilkan 22% hasil samping yang terdiri atas 14% pollard, 4% bran 

dan 4% kulit biji (sekam). Tahun 2000 seluruh pabrik penggilingan gandum di 

Indonesia mampu menghasilkan tepung sebesar 21.300 metrik ton per hari 

sehingga akan menghasilkan hasil samping sebesar 5.325 metrik ton per hari 

(Sugijanto, 2000). Berdasarkan hasil perhitungan, seluruh pabrik penggilingan 

gandum di Indonesia mampu menghasilkan pollard sebesar 745,5 metrik ton             

per hari.  

Pollard merupakan hasil samping penggilingan tepung terigu.              

Selama ini pollard baru dikenal masyarakat sebagai pakan ternak. Kandungan                 

protein 16-18% dan serat 5% yang cukup tinggi pada pollard dapat dikonsumsi 

juga oleh manusia (Khasanah, 2006). Sugijanto dan Manullang (2001) 

menyatakan bahwa wheat pollard dapat diolah menjadi konsentrat protein 

menggunakan metode ekstraksi basa dan hidrolisis enzimatik. Hidrolisat protein 

dari hasil hidrolisis enzimatik mempunyai kandungan asam amino dan sifat 

fungsional yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil konsentrat protein 

menggunakan metode ekstraksi basa. Berdasarkan data hasil penelitian ini, wheat 

pollard terlebih dahulu dilarutkan menggunakan heksana menghasilkan 

kandungan protein sebesar 16,26%. Pembuatan tepung konsentrat protein dari 

pollard menggunakan metode ekstraksi basa menghasilkan kandungan protein 

sebesar 57,29%. Pembuatan hidrolisat protein pollard menggunakan metode 

hidrolisis enzimatik mampu menghasilkan tepung hidrolisat protein dengan 
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kandungan protein yang lebih tinggi yaitu sekitar 65-70%. Berdasarkan fakta 

tersebut, timbul gagasan untuk memanfaatkan konsentrat protein pollard sebagai 

salah satu alternatif untuk memenuhi sebagian kebutuhan antioksidan alami 

dengan melakukan hidrolisis secara enzimatik terhadap keseluruhan protein 

pollard untuk memperoleh peptida-peptida yang memiliki aktivitas antioksidan. 

Suprapti (2003) menyatakan bahwa bakso merupakan produk olahan 

daging atau bahan lain yang telah dihaluskan dan dicampur dengan                     

bumbu-bumbu, tepung serta bahan perekat, kemudian dibentuk bulat-bulat dengan 

diameter 2-4 cm atau sesuai dengan selera dan kebutuhan. Bakso yang dipasarkan 

di Indonesia seharusnya memenuhi syarat kualitas Standar Nasional Indonesia 

(SNI) 01‐3818‐1995. 

Bakso daging sapi merupakan makanan tradisional yang sangat digemari 

oleh konsumen di berbagai kalangan masyarakat. Bakso mempunyai kadar air 

yang tergolong tinggi yaitu mencapai 52%. Masa simpan bakso dalam kondisi 

normal hanya dapat bertahan selama 2 hari. Antioksidan perlu ditambahkan dalam 

pengolahan bakso agar bakso memiliki masa simpan yang lebih lama. 

Penambahan antioksidan berupa hidrolisat protein pollard diharapkan dapat 

menghambat dan menghentikan kerusakan oksidatif yang terjadi pada bakso, 

selain itu, kandungan asam amino dan peptida pada hidrolisat protein pollard 

dapat meningkatkan kualitas gizi bakso. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard 

sebagai antioksidan selama penyimpanan terhadap sifat fisik bakso daging sapi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard selama 

penyimpanan terhadap kualitas bakso daging sapi ditinjau dari sifat fisik bakso 

(tekstur, daya ikat air dan susut masak). 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan hidrolisat 

protein pollard selama penyimpanan terhadap kualitas bakso daging sapi ditinjau 

dari sifat fisik bakso (tekstur, daya ikat air dan susut masak). 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dilaksanakan penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan 

dapat memberikan informasi mengenai pengaruh penambahan hidrolisat protein 

pollard selama penyimpanan terhadap sifat fisik bakso daging sapi. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Hidrolisat protein merupakan produk yang dihasilkan dari penguraian 

protein menjadi senyawa-senyawa berantai pendek. Bila hidrolisis dilakukan 

secara sempurna maka akan diperoleh hidrolisat yang terdiri atas campuran       

18-20 macam asam amino. Proses pembuatan hidrolisat protein yang paling 

efisien adalah secara enzimatik karena enzim menghasilkan peptida yang tinggi 

dan kurang kompleks serta mudah dipecah (Lahl and Braun, 1994). Kajian terbaru 

menunjukkan bahwa hidrolisis dengan enzim atau asam tertentu, beberapa protein 

pangan dapat beraksi sebagai antioksidan dalam sistem model (Hattori, Yamaji-

Tsukamoto, Kumagai, Feng, and Takahashi, 1998). 
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 Sumber protein sebagai bahan hidrolisat protein dapat diperoleh dari 

wheat pollard. Pollard merupakan hasil samping penggilingan tepung terigu yang 

mempunyai kandungan protein 16-18% dan serat 5%. Selama ini pollard baru 

dikenal masyarakat sebagai pakan ternak (Khasanah, 2006). Sugijanto dan 

Manullang (2001) menyatakan bahwa wheat pollard dapat diolah menjadi 

konsentrat protein menggunakan metode ekstraksi basa dan hidrolisis enzimatik. 

Pembuatan tepung konsentrat protein dengan metode hidrolisis enzimatik 

menghasilkan kandungan protein yang tinggi yaitu sebesar 68,38%. Konsentrat 

protein hasil hidrolisis enzimatik mempunyai kandungan asam amino dan sifat 

fungsional yang lebih tinggi dibandingkan hasil ekstraksi basa. 

 Bakso daging sapi merupakan makanan tradisional yang digemari oleh 

konsumen di berbagai kalangan masyarakat. Bakso telah menerapkan teknologi 

restructured yaitu kemampuan saling mengikat antara partikel daging dan bahan-

bahan yang ditambahkan. Suprapti (2003) menyatakan bahwa bakso merupakan 

produk olahan daging yang telah dihaluskan dan dicampur dengan bumbu, tepung 

serta bahan perekat, kemudian dibentuk bulat-bulat dengan diameter 2-4 cm atau 

sesuai dengan selera dan kebutuhan.  

Bakso mempunyai kadar air yang tergolong tinggi yaitu mencapai 52%. 

Masa simpan bakso dalam kondisi normal hanya dapat bertahan selama 2 hari. 

Penyimpanan bakso selama dua hari dapat menimbulkan bau yang tidak sedap 

akibat degradasi protein dan lemak di dalam bakso. Penggunaan hidrolisat protein 

pollard sebagai antioksidan merupakan hal yang baru dalam pengolahan bakso. 

Hidrolisat protein pollard yang memiliki aktivitas antioksidan tinggi diharapkan 

dapat mempertahankan sifat fisik bakso daging sapi dalam jangka waktu yang 

lebih lama.  
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1.6. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard 

selama penyimpanan terhadap kualitas bakso daging sapi ditinjau dari sifat fisik 

bakso (tekstur, daya ikat air dan susut masak). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Hidrolisat Protein Pollard 

Pollard merupakan hasil samping penggilingan tepung terigu. Selama ini 

pollard baru dikenal masyarakat sebagai pakan ternak. Kandungan protein               

16-18% dan serat 5% yang cukup tinggi pada pollard dapat dikonsumsi juga oleh 

manusia. Produk makanan yang terbuat dari pollard sudah mulai dikenal oleh 

masyarakat golongan tertentu terutama masyarakat yang menginginkan diet tinggi 

serat (Khasanah, 2006). Komposisi kimia pollard dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1.  Komposisi kimia pollard dari gandum 
  

Komponen Kandungan (%) 
Bahan kering 88,18 - 88,32 
Protein 12,95 - 17,15 
Lemak 3,79 - 4,51 
Abu 5,15 - 5,98 
Serat kasar 7,37 - 8,67 
Ca 0,12 - 0,26 
P 0,72 - 1,34 

Sumber : Anonim (2004) 

 
Hidrolisat protein merupakan produk yang dihasilkan dari penguraian 

protein menjadi senyawa-senyawa berantai pendek karena adanya proses 

hidrolisis baik oleh enzim, asam maupun basa. Bila hidrolisis dilakukan secara 

sempurna maka akan diperoleh hidrolisat yang terdiri atas campuran                          

18-20 macam asam amino.  Proses pembuatan hidrolisat protein yang paling 

efisien adalah secara enzimatik karena enzim menghasilkan peptida yang tinggi 

dan kurang kompleks serta mudah dipecah, di samping itu, hidrolisis 
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menggunakan enzim dapat menghasilkan hidrolisat yang terhindar dari perubahan 

dan penghancuran produk secara hidrolitik. Proses hidrolisis dengan asam 

maupun basa dapat merusak sebagian asam amino dan juga menghasilkan 

senyawa beracun seperti lysino-alanin (Lahl and Braun, 1994). 

Pembuatan hidrolisat protein, beberapa faktor sangat berpengaruh terhadap 

kecepatan hidrolisis dan kekhasan produk, yaitu suhu, waktu hidrolisis dan 

konsentrasi enzim yang ditambahkan. Tingkat kerusakan asam amino dipengaruhi 

oleh kemurnian protein dari bahan awal, serta kondisi dan jenis bahan 

penghidrolisis yang digunakan. Lama proses hidrolisis merupakan faktor yang 

paling berpengaruh terhadap mutu hidrolisat yang dihasilkan. Waktu hidrolisis 

yang berlebihan menyebabkan jumlah peptida dan asam amino menurun dan 

jumlah padatan tidak fungsional meningkat (Pigott and Tucker, 1990). 

Winarno (1993) menyatakan bahwa bila suatu protein dihidrolisis dengan 

asam, alkali atau enzim akan dihasilkan campuran asam-asam amino. Produk 

akhir dapat berbentuk cair, pasta atau bubuk/tepung yang bersifat higroskopik. 

Menurut Khalil et al. (2006), hidrolisis protein secara enzimatik mempunyai 

beberapa manfaat di antaranya meningkatkan karakteristik nutrisi, memperlambat 

pembusukan, meningkatkan tekstur, menaikkan atau menurunkan kelarutan, 

menambah kapasitas emulsi, mencegah interaksi yang tidak diinginkan, 

menghilangkan bau dan rasa yang tidak sedap, menghilangkan racun, dan bahan 

penghambat. 

 
2.2. Bakso 

Bakso merupakan produk olahan daging, ikan, tahu atau bahan lain yang 

telah dihaluskan dan dicampur dengan bumbu-bumbu, tepung serta bahan 
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pengikat, kemudian dibentuk bulat-bulat dengan diameter 2-4 cm atau sesuai 

dengan selera dan kebutuhan (Suprapti, 2003). Usmiati (2009) menyatakan bahwa 

bakso dibuat dari campuran daging tidak kurang dari 50% dan pati atau tepung 

serealia, dengan atau tanpa bahan tambahan makanan yang diizinkan.  

Bakso yang dipasarkan di Indonesia seharusnya memenuhi syarat kualitas 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Syarat mutu bakso daging berdasarkan               

SNI 01-3818-1995 dapat dilihat pada Tabel 2. Prinsipnya, pembuatan bakso 

terdiri atas empat tahap, yaitu (Anonim, 2006) : 

1. Persiapan bahan, meliputi pemilihan daging dan persiapan bahan 

tambahan lainnya. 

2. Penghancuran daging, bertujuan untuk memecah serabut daging sehingga 

protein yang larut dalam larutan garam akan mudah keluar. 

3. Pencampuran bahan dan pembuatan adonan, meliputi penghancuran 

daging bersama garam dan es batu terlebih dahulu, kemudian dicampur 

dengan bahan-bahan lain dengan menggunakan grinder. 

4. Pemasakan bakso, dilakukan dalam dua tahap (air hangat dan air 

mendidih) yang bertujuan agar permukaan produk bakso yang dihasilkan 

tidak pecah akibat perubahan suhu yang terlalu cepat. 

Tabel 2. Syarat mutu bakso daging (SNI 01-3818-1995) 
 

Kriteria Uji Satuan Persyaratan 
Bau - Normal khas daging 
Rasa - Gurih 
Warna - Normal 
Tekstur - Kenyal 
Air % b/b Maksimum 70,0 
Abu % b/b Maksimum 3,0 
Protein % b/b Minimum 9,0 
Lemak % b/b Maksimum 2,0 

Sumber : Badan Standardisasi Nasional (1995) 
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2.3. Bahan Pembuatan Bakso 

2.3.1. Daging 

Daging adalah bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai 

bahan makanan, selain mempunyai penampakan yang menarik selera, juga 

merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi (Lawrie, 2003). Soeparno 

(1998) mendefinisikan daging sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan dari jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen.  

Daging yang digunakan untuk pembuatan bakso adalah daging yang 

berserat halus dan diperoleh sesegera mungkin setelah pemotongan hewan tanpa 

mengalami proses penyimpanan atau pelayuan, hampir semua bagian daging 

dapat digunakan untuk membuat bakso. Jenis daging yang sering digunakan 

antara lain daging penutup (topside), pendasar gandik (eye round), lamusir           

(cube roll), paha depan (chuck), dan iga (rib meat) (Anonim, 2006).  

 
2.3.2.   Tepung Tapioka 

Bahan pengisi atau bahan pengikat merupakan fraksi bukan daging yang 

ditambahkan dalam pembuatan bakso. Bahan pengisi yang umum digunakan 

adalah tepung tapioka. Tepung tapioka dalam pembuatan bakso berfungsi untuk 

memperbaiki atau menstabilkan emulsi, meningkatkan daya ikat air, memperkecil 

penyusutan, dan menambah berat produk. Tepung tersebut mengandung 

karbohidrat 86,55%, air 13,12%, protein 0,13%, lemak 0,04%, dan abu 0,16%. 

Kandungan pati yang tinggi pada tepung membuat bahan pengisi mampu 

mengikat air tetapi tidak dapat mengemulsi lemak (Usmiati dan Priyanti, 2006). 
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Pati adalah salah satu jenis karbohidrat, merupakan homopolimer glukosa 

dengan ikatan α-glikosidik. Pati terdiri atas dua fraksi yaitu amilosa merupakan 

polimer dalam bentuk lurus dengan ikatan α-(1,4)-D-glukopiranosa dan 

amilopektin yang mempunyai polimer dengan ikatan α-(1,4)-D-glukopiranosa dan 

mempunyai cabang pada ikatan α-(1,6) glukopiranosa (Van den Berg, 1981). 

Struktur kedua fraksi tersebut disajikan pada Gambar 1 dan 2. 

 

 

Gambar 1. Struktur rantai lurus amilosa (Anonim, 2005) 

 

 

Gambar 2. Struktur amilopektin (Anonim, 2005) 

 
Pati apabila dimasukkan dalam air, maka granula pati akan menyerap air 

dan membengkak, akan tetapi jumlah air yang terserap terbatas. Bila suhu 

dinaikkan sampai 55-650C terjadi peningkatan volume granula pati dan akan terus 

membengkak sampai lima kali lipat dari semula, sifat ini tidak dapat kembali pada 

kondisi semula, keadaan inilah disebut gelatinisasi (Winarno, 1997). Sifat 

fisikokimia pati tapioka dapat dilihat pada Tabel 3. 

ikatan α-(1����4) 

ikatan α-(1����6) 
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Tabel 3. Sifat fisikokimia pati tapioka 
 

Sifat fisikokimia Pati tapioka 
Kadar air (%) 11,54 
Kadar pati (%) 51,36 
Kadar amilosa (%) 17,41 
Kadar amilopektin (%) 82,13 
Ukuran granula (µm) 5-35 
Suhu gelatinisasi (°C) 52-64 

Sumber: Haris (2001) 

 
Lawrie (2003) menyatakan bahwa perlakuan panas berulang yang 

diberikan pada masing-masing sampel bakso mengakibatkan jaringan penyusun 

urat daging menjadi rusak, selama pemanasan akan terjadi shrinkage dan 

pengerasan jaringan yang dapat menyebabkan perubahan pada penampilan tekstur 

dan nilai nutrisi daging. Kekerasan produk hasil gelatinisasi disebabkan oleh 

kekuatan gel yang terbentuk selama pemanasan. Tempat yang mengandung kadar 

pati dan protein tinggi akan menghasilkan gel yang lebih kompak. Pati akan 

berikatan dengan sesamanya maupun dengan protein selama proses gelatinisasi. 

Purnomo (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penggunaan 

tepung tapioka sebanyak 10% pada bakso memberikan skor penilaian 

organoleptik yang dapat diterima panelis. Triatmodjo (1992) menganjurkan agar 

penggunaan bahan pengisi atau pengikat ini tidak melebihi 50% karena 

penggunaan sebanyak itu akan mempengaruhi komposisi produk, kualitas fisik 

dan sifat-sifat organoleptik. 

 
2.3.3. Bawang Putih 

Bawang putih merupakan jenis bumbu yang berasal dari umbi. Bawang 

putih mempunyai peranan penting dalam pengolahan makanan. Bawang putih 

memiliki aroma yang pedas dan harum karena mengandung sejenis                         
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minyak atsiri (methyl allyl disulfide) yang membuat masakan lebih enak, selain 

itu, bawang putih juga merupakan bahan baku untuk bumbu dalam industri 

makanan olahan (Samadi, 2000). Keistimewaan lain dari bawang putih adalah 

adanya kandungan bahan insektisida, fungisida, antibiotika, dan antioksidan, 

sehingga selain sebagai bumbu masakan juga banyak digunakan sebagai obat 

tradisional (Desrosier, 1988).  

Soeparno (1998) menambahkan bahwa penambahan bawang putih pada 

produk olahan daging dimaksudkan untuk meningkatkan cita rasa selain untuk 

menutupi adanya aroma yang tidak dikehendaki seperti bau daging yang terlalu 

tajam atau bahkan sedikit tengik. Menurut Wibowo (2004), bawang putih yang 

digunakan sekitar 1% dari berat daging. Komposisi kimia bawang putih dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 
Tabel 4. Komposisi kimia dalam setiap 100 gram bawang putih 
 

Komposisi Jumlah 
Energi (kal)    95,0 
Air (g)    71,0 
Protein (g)     4,5 
Lemak (g)     0,2 
Karbohidrat (g)   23,1 
Fosfor (mg) 134,0 
Kalsium (mg)   42,0 

Sumber: Samadi (2000) 

 
2.3.4. Garam 

Garam dapur memiliki fungsi pemberi rasa pada produk bakso. Garam 

dapur juga berfungsi sebagai pelarut protein, pengawet dan meningkatkan       

daya ikat air dari protein daging. Penggunaan garam pada pembuatan bakso juga 

untuk memperbaiki mutu agar bakso menjadi lebih kenyal, fungsi pemberian 



14 
 

garam adalah agar ruang antar filamen (aktin-miosin) menjadi lebih besar 

sehingga dapat menahan air dan akan meningkatkan mutu bakso (kekerasan dan 

kekenyalan) yang dihasilkan (Sunarlim, 1995). Usmiati dan Priyanti (2006) 

menyatakan bahwa garam berfungsi mengekstraksi protein miofibril dan 

meningkatkan daya simpan karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

pembusuk. Garam juga berperan dalam menentukan tekstur produk dengan cara 

meningkatkan kelarutan protein. 

Pemakaian garam dalam pembuatan bakso berkisar antara 5-10% dari 

berat daging (Anonim, 2006). Penambahan garam sebaiknya tidak kurang dari 2% 

karena konsentrasi garam yang kurang dari 1,8% akan menyebabkan rendahnya 

protein yang terlarut. Pemberian garam dilakukan ketika daging masih segar 

(prerigor). Pada keadaan tersebut pH masih di atas 5,5 sehingga belum terbentuk 

ikatan aktomiosin (Usmiati dan Priyanti, 2006). 

 
2.3.5. Putih Telur 

Protein putih telur terdiri atas empat jenis protein yaitu: ovalbumin, 

ovomucoid, ovacanalbumin, dan ovoglobulin. Protein dominan yang ada pada 

putih telur adalah ovalbumin yang merupakan golongan protein globuler (Doi and 

Kitabake, 1997). Komposisi kimia dalam setiap 100 gram putih telur dapat dilihat 

pada Tabel 5.  

Putih telur dalam pembuatan bakso berfungsi untuk membentuk suatu 

kerangka yang bertugas sebagai pelembut dan pengikat, fungsi lainnya adalah 

untuk aerasi, yaitu kemampuan menangkap udara pada saat adonan dikocok 

sehingga udara menyebar rata pada adonan (Daniati, 2005). Putih telur akan 

mengalami denaturasi dan koagulasi apabila dipanaskan (dioven) dan membentuk 
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suatu jaringan yang mengikat bahan makanan atau mengentalkan adonan. 

Denaturasi dan koagulasi protein telur dapat terjadi pada suhu antara 57-82 °C 

(Desrosier,1988).  

 
Tabel 5. Komposisi kimia dalam setiap 100 gram putih telur 
 

Komposisi Jumlah  
Energi (kal) 46,0 
Air (g) 87,8 
Protein (g) 10,8 
Lemak (g) - 
Karbohidrat (g) 0,8 
Mineral (g) 0,6 
Kalsium (mg) 6,0 
Fosfor (mg) 17,0 
Besi (mg) 0,2 

Sumber: Sujionohadi dan Setiawan (2007) 

 
2.3.6. Gula 

Jenis pemanis yang paling umum digunakan adalah sukrosa yang dapat 

diperoleh dari ekstraksi batang tebu dan umbi bit. Sukrosa atau biasa dikenal 

sebagai gula pasir mempunyai molekul yang terdiri atas dua molekul gula yaitu 

satu molekul glukosa dan satu molekul fruktosa (Wallington, 1993).  

Gula, selain memberi rasa dan aroma, juga akan mengurangi rasa asin 

yang berlebihan dari proses kuring. Adanya gula akan menimbulkan reaksi 

maillard yang menyebabkan warna coklat pada daging sehingga menambah 

aroma dan cita rasa. Penambahan gula dapat menurunkan kadar air pada daging 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri penyebab 

pembusukan, kapang dan khamir (Soeparno, 1998).  
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2.3.7. Es atau Air Es 

Usmiati (2009) menyatakan bahwa penambahan es atau air es dapat 

mempengaruhi tekstur bakso. Penambahan es atau air es bertujuan : 1) melarutkan 

garam dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh bagian daging;                     

2) memudahkan ekstraksi protein serabut otot; 3) membantu pembentukan emulsi; 

dan 4) mempertahankan suhu adonan tetap rendah akibat pemanasan sehingga 

protein pada daging tidak terdenaturasi selama proses penggilingan. 

Tekstur dan keempukan produk bakso dipengaruhi oleh kandungan airnya. 

Penambahan air pada adonan bakso diberikan dalam bentuk es batu atau air es 

agar suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Air ditambahkan sampai 

adonan mencapai tekstur yang dikehendaki. Jumlah penambahan air biasanya 

berkisar antara 20-50% dari berat daging yang digunakan. Jumlah penambahan ini 

dipengaruhi oleh jumlah tepung yang ditambahkan, semakin banyak penambahan 

tepung, semakin banyak air yang harus ditambahkan (Anonim, 2006). 

 
2.4. Kualitas Fisik Bakso 

2.4.1. Tekstur 

Tekstur produk olahan daging menurut Widyastuti, Uswindraningsih, 

Donowati, dan Djamil (2002), ditentukan oleh pembentukan gel yang terjadi 

selama pengolahan yang sangat dipengaruhi oleh pemanasan. Lestari (1999) 

menyatakan bahwa 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 hidrogen sehingga 

molekul air dapat menyusup di antara protein dan pati. 
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Lan, Novakofski, McCuster, Brewer, Carr, and McKeith (1995) 

menyatakan bahwa protein merupakan faktor yang sangat penting bagi 

pembentukan tekstur bakso, walaupun formasi gel juga dipengaruhi pH, suhu 

pemanasan dan keadaan daging (spesies sapinya, bagian daging, daging sudah 

rigor atau belum). Jika jumlah protein berkurang maka pembentukan matriks gel 

antara pati, protein dan air akan menurun sehingga tekstur produk daging yang 

dicapai tidak optimal. Ditambahkan oleh Barret, Briggs, Richardson, and Red 

(1998) bahwa aktivitas mikroba pada bahan pangan dapat mendegradasi struktur 

protein dan karbohidrat sehingga menyebabkan tekstur bakso menjadi lunak, 

sedangkan penurunan kadar air akan meningkatkan proporsi padatan dan 

kekompakan dari struktur bahan pangan, sehingga menyebabkan tekstur menjadi 

mengeras. 

Reaksi-reaksi kimia membawa banyak perubahan selama penyimpanan, 

antara lain akan mempengaruhi cita rasa, warna, tekstur, dan nilai gizi bahan 

pangan. Penyimpanan yang lama akan menyebabkan terjadinya perubahan 

struktur protein sehingga daya ikat air oleh protein menurun dan mengakibatkan 

keempukan meningkat. Keempukan daging dapat ditentukan oleh komponen-

komponen daging yaitu miofibril dan tingkat kontraksinya, waktu penyimpanan 

yang lama akan meningkatkan keempukan karena adanya kerusakan struktur 

miofibril (Lawrie, 2003). 

Setiawati (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai tekstur 

bakso pada konsentrasi tapioka 15% dan konsentrasi Sodium tripolifosfat           

(STPP) 0,5% memberikan nilai pada kisaran 8,2027-9,1359 N. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahardiyan (2004), nilai rataan tekstur akan 
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meningkat seiring dengan adanya penambahan tepung tapioka pada bakso. 

Tekstur bakso yang menggunakan daging postmortem dengan konsentrasi            

tapioka 5%, 10% dan 15% secara berturut-turut mempunyai nilai rataan sebesar 

19,720 N, 21,817 N dan 22,762 N. 

 
2.4.2. Daya Ikat Air 

Daya ikat air atau water holding capacity (WHC) adalah satu dari beberapa 

sifat daging yang sangat penting untuk membentuk mutu teknologi daging.               

WHC adalah kemampuan daging untuk mempertahankan kandungan air bebasnya 

pada saat diberikan tekanan dari luar seperti pemanasan, penggilingan atau 

pengepresan. Banyak dari sifat fisik daging termasuk warna, tekstur dan kekerasan 

dari daging mentah, dipengaruhi oleh WHC daging (Syamsir, 2007). 

Hamm (1986) menyatakan bahwa WHC dipengaruhi oleh semua susunan 

jarak dari protein miofibril terutama miosin dan serabut-serabut. Kekuatan            

tarik-menarik antara molekul yang berdekatan dapat menurun disebabkan oleh 

kenaikan muatan negatif di antara 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. 

Penurunan pH menyebabkan denaturasi protein dan perubahan muatan 

protein. Perubahan muatan protein akan mengubah jarak antar sarkomer 

memendek sehingga jarak antar protein mengecil dan protein miofibril 

berkontraksi membentuk aktomiosin. Kondisi ini mengakibatkan air cenderung 

akan terdorong keluar dari sarkomer sehingga daya ikat air menurun. Pemberian 

tekanan pada kondisi ini seperti pemanasan, penggilingan atau pengepresan akan 
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menyebabkan sarkomer pecah dan air keluar (Syamsir, 2007). Grafik pengaruh 

pH terhadap WHC dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Grafik Pengaruh pH terhadap WHC (Syamsir, 2007) 

 
Ada tiga bentuk ikatan air di dalam otot yaitu : 1) air yang terikat secara 

kimia oleh protein otot sebesar 4-5% sebagai lapisan monomolekuler;                  

2) air terikat agak lemah sebagai lapisan kedua dari molekul air terhadap 

kelompok hidrofilik, sebesar 4% dengan lapisan yang terikat oleh protein jika 

tekanan uap air meningkat; 3) lapisan molekul-molekul air bebas di antara 

molekul protein sebesar 10%. Denaturasi protein tidak akan mempengaruhi 

perubahan molekul pada air terikat (lapisan pertama dan kedua), sedangkan air 

bebas yang berada di antara molekul akan menurun pada saat protein daging 

mengalami denaturasi (Wismer-Pedersen, 1971). 

Widyastuti (1999) menyatakan bahwa penggunaan tepung tapioka sebagai 

bahan pengisi bakso, semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka akan 

meningkatkan nilai WHC. Rerata penggunaan konsentrasi pati menunjukkan 

kenaikan cenderung positif linier. Rata-rata WHC bakso pada konsentrasi tapioka 
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5%, 10% dan 15% secara berturut-turut mempunyai nilai sebesar 32,16%, 47,55% 

dan 55,29%. 

 
2.4.3. Susut Masak 

Susut masak dapat digunakan untuk meramalkan jumlah kandungan 

cairan dalam daging masak. Susut masak merupakan fungsi dari temperatur dan 

lama pemasakan. Susut masak bisa dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer 

serabut otot, panjang potongan serabut otot, status kontraksi miofibril, ukuran, dan 

berat sampel daging dan penampang lintang daging (Soeparno, 1998). Pearson 

and Dutson (1994) menambahkan bahwa susut masak juga dapat dipengaruhi oleh 

daya ikat air daging. Nilai kandungan air yang hilang selama pemanasan sangat 

berhubungan erat dengan nilai daya ikat air baik pada daging mentah maupun 

pada daging masak dalam menentukan nilai jus dalam daging.  

Locker and Daines (1974) menyatakan bahwa pemanasan dapat 

menyebabkan pengkerutan daging sehingga air banyak keluar dari daging, selain 

itu, air juga banyak yang menguap selama pemanasan. Kehilangan air dari daging 

mentah dan daging yang telah masak diikuti dengan penurunan ruang antara 

kelompok serabut otot dan antara individu serabut serta penyusutan diameter urat 

daging. Tingkat kehilangan air dan pengkerutan serabut otot akan lebih cepat pada 

daging yang dimasak pada tahap pendahuluan daripada daging mentah. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susilo dan Al Awwaly (2003), 

susut masak bakso pada perlakuan substitusi daging dengan hati sapi dan 

perlakuan penambahan konsentrasi STPP mempunyai nilai pada                         

kisaran 16,9142 ± 2,2975% - 19,3713 ± 0,9644%. Penelitian yang dilakukan oleh 

Setiawati (2004), bakso sapi dengan penambahan tepung tapioka              
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sebanyak 15% dan STPP sebanyak 0,5% memberikan nilai rataan susut masak 

sebesar 3,115%. 

 
2.5. Mikrostruktur Bakso 

 Pemeriksaan bahan dengan Scanning Electron Microscopy (SEM) atau 

mikroskop elektron dimaksudkan untuk melihat permukaan luar suatu bahan 

dalam ruang hampa. Alat ini mempunyai daya untuk membesarkan gambar yang 

tinggi dengan bantuan elektron (Yuliati, 1999). 

Rahardiyan (2004) menyatakan bahwa pengujian mikrostruktur bakso 

menunjukkan penampakan fisik struktur tiga dimensi bakso berupa jaringan 

miosin, aktomiosin dan granula tapioka.  Jaringan miosin dan aktomiosin terlihat 

seperti garis tipis atau untaian protein yang saling berhubungan membentuk 

jaringan matriks. Granula tapioka pada mikrostruktur terlihat seperti butiran padat 

yang menyatu membentuk semacam bola. Penampilan tapioka ini merupakan 

pengaruh dari mikroskop elektron yang menggunakan keadaan hampa yang 

tinggi. 

  Widyastuti (1999) pada penelitiannya menunjukkan hasil SEM pada 

bakso dengan bahan pengisi tapioka sudah nampak terbentuknya matriks gel 

protein dan tapioka karena sudah tidak terlihat lagi adanya granula pati, juga 

terdapat banyak pori. Hal ini menunjukkan bahwa bakso mempunyai porositas 

yang tinggi, sehingga kekenyalan bakso kurang apabila dibandingkan dengan 

bakso yang menggunakan bahan pengisi kombinasi antara tapioka dan tapioka 

modifikasi pori-porinya lebih sedikit dan terlihat matriks gel yang sangat kompak 

dan padat. Bakso yang menggunakan bahan pengisi tapioka modifikasi 

memperlihatkan matriks yang kompak akan tetapi pori-porinya berdiameter lebih 
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besar, sehingga kekenyalan berkurang apabila dibandingkan dengan bahan pengisi 

kombinasi. 

Mikrostruktur pada bakso menggunakan daging postmortem dengan 

konsentrasi tapioka 5%, 10% dan 15% secara berturut-turut menunjukkan jaringan 

protein kurang kompak dan terdapat pori-pori dengan ukuran lebih besar 

dibandingkan bakso menggunakan daging postrigor, selain itu, struktur rongga 

pada bakso menggunakan daging postmortem mempunyai untaian benang-benang 

protein lebih besar dibandingkan bakso menggunakan daging postrigor. Bakso 

menggunakan daging postrigor mempunyai kemampuan pengemulsi lebih baik 

dibandingkan bakso menggunakan daging postmortem, akan tetapi selama 

penyimpanan keduanya sama-sama mengalami kehilangan kemampuan dalam 

pembentukan filamen miosin dan kualitas tekstur menurun (Purnomo and 

Rahardiyan, 2008). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2009 sampai dengan 

Januari 2010 di Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya untuk pembuatan bakso, di 

Laboratorium Fisikokimia Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya untuk 

pengujian daya ikat air dan susut masak, di Laboratorium Farmasi Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga untuk pengujian tekstur, dan di Unit Pelayanan 

Teknis (UPT) Mikroskopi Elektron Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

untuk pengujian mikrostruktur bakso. 

  
3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat 

dengan menggunakan bahan baku daging sapi yang diambil pada bagian paha 

belakang dan diperoleh dari Pasar Gadang dan hidrolisat protein pollard yang 

diperoleh dengan menghidrolisis konsentrat protein pollard menggunakan 

hidrolisis enzimatik. Bahan tambahan yang digunakan terdiri dari tepung tapioka 

merek ”Dua Angsa”, garam merek ”Kapal”, bawang putih, garam, gula, putih 

telur, dan  air es. 

Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akuades,  

NaOH 1 N (E. Merck, Jerman), HCl 1 N (E. Merck, Jerman), enzim tripsin             

(E. Merck, Jerman), bufer fosfat 0,01 M (pH 8,0) (E. Merck, Jerman), dan bufer 

pH 4 dan 7. 



24 
 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah freeze dryer 

(Kinetics, USA), waterbath (tipe 1003 Made in Sed Germany), sentrifugator 

(Digisystem Laboratory Instrument Inc), magnetic stirrer (IKAMAG RED, Janke 

M. Kunkel), vortex-Mixer (VM-2000 Digisystem Laboratory Instruments, Inc., 

Taiwan), pH meter (Hanna Instrument), timbangan analitik (tipe AJ150L Mettler 

Instrument, Switzerland), oven (tipe E 53, WTB Binder, Jerman), scanning 

electron microscope (JEOL JSM T100, Jepang), Universal Testing Instrument 

(Model Lloyd), refrigerator (Sanyo, Jepang), meat grinder, pisau, panci, kompor, 

tang penjepit, baskom, telenan, sendok, sarung tangan, cawan porselen, botol 

timbang, gelas ukur, pipet tetes, eksikator, stopwatch, timbangan analitik, beban 

35 kg, kaca, kertas Whatman no. 42, kertas label, kertas grafik, dan plastik. 

 
3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini dilakukan dengan metode percobaan faktorial menggunakan 

rancangan dasar Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 2 faktor dan 4 kali 

ulangan. Faktor pertama yaitu konsentrasi hidrolisat protein pollard berupa 

persentase penggunaan hidrolisat protein pollard yaitu tanpa penambahan               

HPP (P0), 1% (P1), 2% (P2), dan 3% (P3) dari jumlah daging sapi yang 

digunakan tiap perlakuan. Faktor kedua adalah lama simpan pada suhu ruang               

(± 27 0C) yaitu tanpa penyimpanan (L0),  1 hari (L1), 2 hari (L2), 3 hari (L3),               

4 hari (L4), dan 5 hari (L5). Variabel yang diamati adalah sifat fisik yaitu tekstur, 

daya ikat air, susut masak dan mikrostruktur bakso yang dihasilkan.  
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Komposisi adonan bakso dalam penelitian, semua berat bahan berdasarkan 

atas berat daging yang telah dikonversikan dari satuan persen ke gram. Tabel 

komposisi adonan bakso tertera pada Tabel 6. 

 
Tabel 6. Komposisi adonan bakso (g/100 g daging) 

Bahan - Bahan P0 P1 P2 P3 
Daging sapi 100 100 100 100 
Tepung tapioka 15 15 15 15 
Hidrolisat PP 0 1 2 3 
Bawang putih 5 5 5 5 
Garam 2,5 2,5 2,5 2,5 
Gula 2,5 2,5 2,5 2,5 
Putih telur 5 5 5 5 
Air es 20 20 20 20 

Jumlah 150 151 152 153 
 

3.3.2. Pembuatan Hidrolisat Protein Pollard 

 Pembuatan hidrolisat protein pollard dimulai dengan membuat pollard 

rendah lemak. Pembuatan pollard rendah lemak dilakukan dengan menambahkan 

heksana (eter) dalam pollard dengan perbandingan 1:2 (v:w). Diagram alir 

pembuatan pollard rendah lemak dapat dilihat pada Lampiran 1. Proses 

selanjutnya adalah pembuatan konsentrat protein pollard. Pembuatan konsentrat 

protein pollard dilakukan dengan metode ekstraksi basa (Sugijanto dan 

Manullang, 2001). Prosedur selengkapnya disajikan pada Lampiran 2. Tahap 

selanjutnya setelah tersedia konsentrat protein pollard adalah hidrolisis protein 

secara enzimatik untuk memperoleh hidrolisat protein pollard. 

 Hidrolisis enzimatik terhadap protein pollard dilakukan menurut               

Pena-Ramos and Xiong (2001). Secara singkat hidrolisis protein dilakukan 

sebagai berikut : dua persen larutan protein dari konsentrat protein pollard 
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dihidrolisis selama 6 jam dengan enzim tripsin. Suhu hidrolisis adalah 370C dan 

rasio enzim-substrat konsentrat protein pollard adalah 1:100. Hidrolisis tripsin 

dilakukan dalam bufer fosfat 0,01 M (pH 8,0) dan inaktivasi enzim atau 

penghentian reaksi enzimatik dicapai dengan pemanasan sampel dalam air 

mendidih selama 3 menit. Diagram alir pembuatan hidrolisat protein pollard 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 
3.3.3. Prosedur Pembuatan Bakso 

Prosedur pembuatan bakso yang dilakukan pada penelitian ini menurut 

Wibowo (2004) yang telah dimodifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Pembersihan jaringan ikat dan lemak pada daging yang akan diproses. 

2. Daging dipotong kecil-kecil dan digiling sampai halus dengan meat grinder. 

3. Daging giling ditambah dengan tepung tapioka, hidrolisat protein pollard 

(0%, 1%, 2%, atau 3%), gula, garam, bawang putih, putih telur dan air es. 

4. Pencampuran daging giling yang telah ditambah dengan tepung tapioka, 

hidrolisat protein pollard (0%, 1%, 2%, atau 3%), gula, garam, bawang 

putih, putih telur dan air es. Setelah siap adonan tersebut dicetak menjadi 

bulatan-bulatan bakso yang siap direbus. Pembentukan menjadi bulatan 

dengan menggunakan tangan, bakso dicetak dengan berat ± 8-10 g dan 

direbus melalui 2 tahapan yaitu tahap pertama air dengan suhu 60-80 oC 

selama ± 7 menit sampai mengapung. Perebusan tahap kedua dengan air 

mendidih selama ± 3 menit. 

5. Bakso yang telah matang diangkat, ditiriskan dan didinginkan pada suhu  

ruang. 

Diagram alir pembuatan bakso dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4. 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Diagram alir prosedur pembuatan bakso 

 

 

 

Daging dipotong kecil-kecil 

Daging digiling dengan meat grinder sampai halus 

Pencampuran adonan 

Perebusan dalam air bersuhu 60-80oC selama ± 7 menit sampai 
bakso mengapung, kemudian dengan air mendidih selama ± 3 menit. 
 

Pencetakan bulat-bulat 

Penirisan dan pendinginan 

Disimpan selama 5 hari dan dianalisis : 
1. Tekstur 
2. Daya Ikat Air 
3. Susut Masak 
4.  Mikrostruktur 

Bakso 

Daging  Giling 

Adonan 

Daging Sapi 
 

Tepung tapioka, garam, gula, 
hidrolisat protein pollard, 

bawang putih, putih telur dan air es 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah perbedaan tingkat penambahan 

hidrolisat protein pollard dalam pembuatan bakso dan perbedaan lama 

penyimpanan bakso, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas fisik bakso 

yang meliputi tekstur, daya ikat air, susut masak dan mikrostruktur. Pengujian 

kualitas fisik bakso pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pengujian tekstur dengan alat Universal Instrument (Instron) Lloyd 

mengikuti prosedur Fernandez, Barreto, Carballo, Gimenez and Colmenero 

(1996) seperti pada Lampiran 4. 

b. Pengujian daya ikat air dengan metode Filter Paper Press Method (FPPM) 

mengikuti prosedur Hamm dalam Soeparno (1998) seperti pada Lampiran 5. 

c. Pengujian susut masak dengan metode pemanasan (Soeparno, 1998) seperti 

pada Lampiran 6. Sampel yang digunakan pada pengujian susut masak 

berupa sampel bakso. 

d. Pengujian mikrostruktur dengan Scanning Electron Microscopy (SEM) 

mengikuti prosedur Yuliati (1999) dan UPT SEM (2005) seperti tertera pada 

Lampiran 7. 

 
3.5. Analisis Data 

Data tekstur, daya ikat air dan susut masak yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis ragam (ANOVA), dan apabila ada perbedaan antar 

perlakuan dilanjutkan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Yitnosumarto, 1993). Gambar yang dihasilkan dalam Scanning Electron 

Microscopy dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif 

merupakan upaya mengurai sesuatu yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi 
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apa yang ada dalam data-data, mencari dan menemukan pola serta membuat suatu 

interpretasi (Basrawi dan Suwandi, 2008). 

 
3.6. Batasan Istilah 

 Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bakso adalah produk daging olahan dari daging giling, kemudian 

ditambah tepung tapioka, hidrolisat protein pollard, gula, garam, putih telur, 

bawang putih, dan air es sehingga terbentuk adonan dan dibentuk seperti              

bulatan-bulatan kecil, kemudian dimasukkan dalam air bersuhu 60-80 °C 

selama ± 7 menit dan dibiarkan sampai mengapung. Setelah mengapung 

bakso dipindahkan ke dalam air mendidih dan dibiarkan sampai bakso 

matang selama ± 3 menit. 

2. Hidrolisat protein pollard adalah larutan steril yang mengandung asam 

amino dan peptida yang disiapkan dari protein pollard dengan hidrolisis 

secara enzimatik selama 6 jam menggunakan enzim tripsin. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

4.1. Pengaruh Penambahan Hidrolisat Protein Pollard terhadap Kualitas 
Fisik Bakso Selama Penyimpanan 
 

4.1.1.  Tekstur Bakso 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan hidrolisat protein pollard (HPP) pada bakso tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05), perlakuan lama simpan pada bakso memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) dan interaksi antar kedua perlakuan tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap tekstur bakso. Rata-rata dan 

hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% terhadap tekstur bakso disajikan pada               

Tabel 7. 

 
Tabel 7. Rata-rata Tekstur Bakso (N) dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1%  
 

Kons. HPP 
(%) 

Lama Simpan (Hari) 
Rataan ± SD 

0 1 2 3 4 5 

0 15,95 15,70 10,91 11,16 7,73 2,70 10,69 ± 5,01 
1 14,10 12,75 9,93 11,16 12,39 6,26 11,10 ± 2,77 
2 14,10 13,61 9,44 10,06 8,71 6,13 10,34 ± 3,04 
3 13,86 13,00 10,06 11,41 6,62 5,64 10,10 ± 3,35 

Rataan 14,50c 13,76c 10,09b 10,95b 8,86b 5,18a 

 
SD 0,97 1,34 0,61 0,60 2,50 1,68 

 
 
Ket : a, b dan c = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 
 

Tabel 7 menunjukkan bahwa tiap perlakuan penambahan HPP tidak 

mempengaruhi tekstur bakso. Hal ini dapat disebabkan oleh hidrolisat protein 

pollard yang ditambahkan mengalami denaturasi pada saat pemanasan, sehingga 

hanya protein miofibril yang berikatan dengan pati dan air membentuk susunan 
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matriks pada tekstur bakso. Menurut Widyastuti dkk. (2002), tekstur ditentukan 

oleh pembentukan gel yang terjadi selama pengolahan yang sangat dipengaruhi 

oleh pemanasan.  

Tekstur bakso pada tiap perlakuan penambahan HPP mempunyai nilai 

rataan yang bervariasi, hal ini juga dapat dipengaruhi oleh nilai rataan yang 

bervariasi pula pada hasil analisis daya ikat air (Tabel 8). Kemampuan protein 

miofibril untuk mempertahankan kandungan air bebas pada bakso selama 

pengolahan dapat mempengaruhi kualitas fisik bakso, salah satunya adalah 

tekstur, semakin besar nilai water holding capacity (WHC) bakso maka dapat 

meningkatkan nilai tekstur bakso. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsir 

(2007), WHC adalah kemampuan daging untuk mempertahankan kandungan air 

bebasnya pada saat diberikan tekanan dari luar seperti pemanasan, penggilingan 

atau pengepresan. Banyak dari sifat fisik daging termasuk warna, tekstur dan 

kekerasan dari daging mentah, dipengaruhi oleh WHC daging. 

Lan et al. (1995) menyatakan bahwa protein merupakan faktor yang sangat 

penting bagi pembentukan tekstur bakso, walaupun formasi gel ini juga 

dipengaruhi pH, suhu pemanasan dan keadaan daging (spesies sapinya, bagian 

daging, daging sudah rigor atau belum). Jika jumlah protein ini berkurang maka 

pembentukan matriks gel antara pati, protein dan air akan menurun sehingga 

tekstur produk daging yang dicapai tidak optimal. 

Lestari (1999) menambahkan bahwa 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 
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kekuatan hidrogen sehingga molekul air dapat menyusup di antara protein dan 

pati. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap tekstur bakso 

selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 5. 

Perlakuan lama simpan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap tekstur bakso karena selama penyimpanan protein mengalami 

degradasi akibat adanya aktivitas mikroba. Barret et al. (1998) menyatakan bahwa 

aktivitas mikroba pada bahan pangan dapat mendegradasi struktur protein dan 

karbohidrat sehingga menyebabkan tekstur bakso menjadi lunak.  
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Gambar 5. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap tekstur 
          bakso selama penyimpanan 

 
Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa perlakuan tanpa penyimpanan 

dan lama simpan 1 hari berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 2 hari,                 

3 hari dan 4 hari. Perlakuan lama simpan 2 hari, 3 hari dan 4 hari berbeda nyata 

dengan perlakuan lama simpan 5 hari. Tekstur tertinggi diperoleh pada perlakuan 

tanpa penyimpanan yaitu dengan nilai rataan 14,50 N, sedangkan tekstur terendah 

dihasilkan pada penyimpanan selama 5 hari yaitu dengan nilai rataan 5,18 N. 
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Widyastuti (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai rata-rata tekstur 

bakso pada konsentrasi tapioka 5%, 10% dan 15% secara berturut-turut yaitu 

sebesar 10,44 N, 13,89 N dan 17,24 N. 

Grafik Gambar 5 menunjukkan bahwa tekstur bakso mengalami 

penurunan selama penyimpanan, hal ini disebabkan selama penyimpanan terjadi 

perubahan-perubahan sifat fisik dan kimia pada bakso. Menurut Lawrie (2003), 

penyimpanan yang lama akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur protein 

sehingga daya ikat air oleh protein menurun dan mengakibatkan keempukan 

meningkat. Keempukan daging dapat ditentukan oleh komponen-komponen 

daging yaitu miofibril dan tingkat kontraksinya, waktu penyimpanan yang lama 

akan meningkatkan keempukan karena adanya kerusakan struktur miofibril. 

Interaksi antar kedua perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap tekstur bakso. Tekstur bakso cenderung mengalami penurunan 

seiring dengan lamanya penyimpanan dan pengurangan konsentrasi HPP. 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa tekstur terendah dihasilkan pada 

interaksi perlakuan tanpa penambahan HPP dengan penyimpanan 5 hari yaitu 

dengan nilai rataan 2,70 N. Lan et al. (1995) menyatakan bahwa jika jumlah 

protein berkurang maka pembentukan matriks gel antara pati, protein dan air akan 

menurun sehingga tekstur produk daging yang dicapai tidak optimal. 

Hasil analisis tekstur (Tabel 7) apabila dibandingkan dengan data hasil 

analisis susut masak (Tabel 9) terdapat korelasi yang jelas bahwa susut masak 

terendah yang dihasilkan pada sampel bakso dengan interaksi perlakuan tanpa 

penambahan HPP dan tanpa penyimpanan yaitu 2,52% mempunyai nilai tekstur 

bakso tertinggi yaitu 15,95 N. Sampel bakso yang mempunyai nilai rataan susut 
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masak tinggi yang dihasilkan pada interaksi perlakuan penambahan HPP 3% 

dengan penyimpanan 5 hari, teksturnya cenderung rendah yaitu 5,64 N.             

Menurut Soeparno (1998), sifat mekanik daging termasuk susut masak merupakan 

indikasi dari sifat mekanik miofibril dan jaringan ikat terutama peningkatan 

panjang sarkomer. Susut masak merupakan indikator nilai nutrisi daging yang 

berhubungan dengan kadar jus daging yaitu banyaknya air yang terikat di dalam 

dan di antara serabut otot. Jus daging merupakan komponen dari tekstur yang ikut 

menentukan keempukan daging. 

 
4.1.2.  Daya Ikat Air Bakso 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan HPP pada bakso tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05), 

perlakuan lama simpan pada bakso memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) dan interaksi antar kedua perlakuan tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap daya ikat air bakso. Rata-rata dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan 1% terhadap daya ikat air bakso disajikan pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Rata-rata Daya Ikat Air Bakso (%) dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1%  
 
Kons. HPP 

(%) 
Lama Simpan (Hari) 

Rataan ± SD 
0 1 2 3 4 5 

0 58,96 63,01 53,20 40,54 50,35 41,10 51,19  ±  9,17 
1 59,19 65,71 58,72 43,85 56,52 37,17 53,53  ±  10,75 
2 58,10 54,68 42,15 36,38 40,31 43,60 45,87  ±  8,57 
3 63,99 53,26 60,03 55,30 46,85 43,25 53,78  ±  7,81 

Rataan 60,06q 59,16q 53,52q 44,02pq 48,51pq 41,28p 

 
SD 2,66 6,13 8,14 8,12 6,77 2,96 

 
 
Ket : p dan q = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 
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Tabel 8 menunjukkan bahwa tiap perlakuan penambahan HPP tidak 

mempengaruhi daya ikat air bakso. Perlakuan penambahan hidrolisat protein 

pollard masih sedikit atau bahkan tidak dapat membantu jaringan protein daging 

(protein miofibril) untuk mengikat air bebas dan mempertahankannya selama 

proses pengolahan bakso. Hamm (1986) menyatakan bahwa WHC dipengaruhi 

oleh semua susunan jarak dari protein miofibril terutama miosin dan serabut-

serabut. Kekuatan tarik-menarik antara molekul yang berdekatan dapat menurun 

disebabkan oleh kenaikan muatan negatif di antara 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. 

Berdasarkan Tabel 8, nilai rataan daya ikat air tiap perlakuan penambahan 

HPP cenderung mengalami peningkatan. Perlakuan tanpa penambahan HPP 

mempunyai nilai rataan daya ikat air sebesar 51,19%. Pada perlakuan 

penambahan HPP 1% dan 3% nilai rataan daya ikat air mengalami peningkatan 

secara berturut-turut sebesar 2,31% dan 2,59%, hal ini menunjukkan masih 

adanya pengaruh hidrolisat protein pollard dalam membantu mempertahankan 

kandungan air bebas pada bakso. Sugijanto dan Manullang (2001) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa nilai daya serap air pada konsentrat protein 

pollard hasil hidrolisis enzimatik (57,79%) lebih besar dibandingkan dengan 

pollard sebelum dihidrolisis yaitu sebesar 40,08%. Pengaruh penambahan 

hidrolisat protein pollard terhadap daya ikat air bakso selama penyimpanan dapat 

dilihat pada Gambar 6. 
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Perlakuan lama simpan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap daya ikat air bakso. Hasil analisis daya ikat air (Tabel 8) 

menunjukkan bahwa pengaruh lama penyimpanan terhadap daya ikat air bakso 

menyebabkan penurunan nilai daya ikat air bakso, hal ini dapat terjadi akibat 

adanya peningkatan degradasi protein selama penyimpanan sehingga kemampuan 

mengikat air menurun. 
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Gambar 6. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap daya ikat air 
      bakso selama penyimpanan 

 
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa perlakuan tanpa penyimpanan, 

penyimpanan 1 hari dan 2 hari berbeda nyata dengan perlakuan lama                     

simpan 5 hari, tetapi tidak berbeda nyata dengan lama simpan 3 hari dan 4 hari. 

Perlakuan lama simpan 3 hari dan 4 hari tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

lama simpan 5 hari. Daya ikat air tertinggi diperoleh pada perlakuan tanpa 

penyimpanan dan penyimpanan 1 hari secara berturut-turut yaitu 60,06% dan 

59,16%, sedangkan daya ikat air terendah dihasilkan pada perlakuan     

penyimpanan 3 hari dan 5 hari secara berturut-turut yaitu 44,02% dan 41,28%. 
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Widyastuti (1999) dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai rataan WHC 

bakso berada pada kisaran 32,16-55,29%. 

Grafik Gambar 6 menunjukkan bahwa daya ikat air bakso mengalami 

penurunan selama penyimpanan, hal ini juga dapat disebabkan oleh terjadinya 

penurunan pH selama penyimpanan. Nilai rata-rata pH pada penelitian ini pada 

lama simpan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 hari secara berturut-turut mempunyai nilai sebesar 

6,63; 5,92; 4,99; 4,57; 4,40; dan 4,24. Hasil analisis daya ikat air (Tabel 8) apabila 

dibandingkan dengan data hasil analisis pH terdapat korelasi bahwa semakin 

menurunnya nilai pH selama penyimpanan, nilai daya ikat air juga menjadi 

menurun. Syamsir (2007) menyatakan bahwa penurunan pH menyebabkan 

pengerutan sarkomer mengecil dan denaturasi protein. Pada kondisi ini, protein 

miofibril berkontraksi membentuk aktomiosin, jumlah molekul bermuatan 

menurun, jarak antar sarkomer memendek sehingga air cenderung akan didorong 

keluar dari sarkomer, hal inilah yang dapat menyebabkan daya ikat air menurun.  

Interaksi antara perlakuan penambahan HPP dan lama simpan tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap daya ikat air bakso. 

Berdasarkan Tabel 8, daya ikat air tertinggi diperoleh pada interaksi perlakuan 

penambahan HPP 3% dan tanpa penyimpanan yaitu 63,99%, sedangkan daya ikat 

air terendah dihasilkan pada interaksi perlakuan penambahan HPP 1% dengan 

penyimpanan 5 hari yaitu 37,17%. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan HPP selama penyimpanan memberikan sedikit pengaruh dalam 

membantu jaringan protein miofibril untuk mengikat air bebas pada bakso. 
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4.1.3.  Susut Masak Bakso 

Hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan HPP pada bakso tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05), 

perlakuan lama simpan pada bakso memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) dan interaksi antar kedua perlakuan tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) terhadap susut masak bakso. Rata-rata dan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan 1% terhadap susut masak bakso disajikan pada Tabel 9. 

 
Tabel 9. Rata-rata Susut Masak Bakso (%) dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
 
Kons. HPP 

(%) 
Lama Simpan (Hari) 

Rataan ± SD 
0 1 2 3 4 5 

0 2,52 4,37 8,49 9,66 9,30 10,50 7,47 ± 3,24 
1 6,62 7,51 9,10 9,60 6,56 11,94 8,55 ± 2,08 
2 4,08 5,49 14,32 7,28 5,83 9,02 7,67 ± 3,67 
3 4,48 7,46 8,69 5,76 8,96 12,36 7,95 ± 2,76 

Rataan 4,42x 6,21xy 10,15y 8,07xy 7,66xy 10,95y 

 
SD 1,69 1,55 2,79 1,90 1,73 1,51 

 
 
Ket : x dan y = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 
 

Tabel 9 menunjukkan bahwa tiap perlakuan penambahan HPP tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap susut masak bakso. Nilai 

susut masak bakso seiring penambahan HPP cenderung mengalami peningkatan, 

hal ini menunjukkan bahwa kemampuan hidrolisat protein pollard dalam 

mengikat air bebas tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kemampuan protein 

miofibril yang terdapat dalam daging. Ikatan yang lemah ini menyebabkan susut 

masak pada bakso dengan penambahan HPP mempunyai nilai rataan lebih besar 

yaitu berkisar antara 7,67-8,55% dibandingkan dengan susut masak pada bakso 

tanpa penambahan HPP yaitu sebesar 7,47%.  
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Soeparno (1998) menyatakan bahwa sifat mekanik daging termasuk susut 

masak merupakan indikasi dari sifat mekanik miofibril dan jaringan ikat terutama 

peningkatan panjang sarkomer. Daging yang mempunyai susut masak rendah 

mempunyai kualitas fisik yang relatif lebih baik karena nutrisi yang hilang selama 

pemasakan lebih sedikit. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard 

terhadap susut masak bakso selama penyimpanan dapat dilihat pada Gambar 7. 
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 Gambar 7. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap susut masak 

       bakso selama penyimpanan 

 
Perlakuan lama simpan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap susut masak bakso karena selama penyimpanan terjadi 

penurunan pH yang dapat menyebabkan pengerutan sarkomer dan denaturasi 

protein sehingga nutrisi yang hilang lebih banyak. Hasil analisis susut masak 

(Tabel 9) apabila dibandingkan dengan data hasil analisis pH terdapat korelasi 

yang jelas bahwa semakin menurunnya nilai pH selama penyimpanan, nilai susut 

masak semakin besar. Korelasi inilah yang juga dapat mendukung adanya 

perbedaan yang sangat nyata terhadap susut masak bakso selama penyimpanan. 
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Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa perlakuan tanpa penyimpanan 

berbeda nyata dengan perlakuan lama simpan 2 hari dan 5 hari, tetapi tidak 

berbeda nyata dengan lama simpan 1 hari, 3 hari dan 4 hari.   Perlakuan lama 

simpan 1 hari, 3 hari dan 4 hari tidak berbeda nyata dengan perlakuan lama 

simpan 2 hari dan 5 hari. Susut masak tertinggi diperoleh pada perlakuan lama 

simpan 2 hari dan 5 hari secara berturut-turut yaitu 10,15% dan 10,95%, 

sedangkan susut masak terendah dihasilkan pada perlakuan tanpa penyimpanan 

yaitu sebesar 4,42%. 

Grafik Gambar 7 menunjukkan bahwa susut masak bakso mengalami 

peningkatan selama penyimpanan, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pH 

selama penyimpanan sehingga nutrisi banyak yang hilang seiring dengan lamanya 

penyimpanan. Soeparno (1998) menyatakan bahwa susut masak dapat 

dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan serabut 

otot, dan status kontraksi miofibril. Menurut Syamsir (2007), penurunan pH 

menyebabkan denaturasi protein dan perubahan muatan protein. Perubahan 

muatan protein akan mengubah jarak antar sarkomer memendek sehingga jarak 

antar protein mengecil dan daya ikat air menurun. Pemberian tekanan pada 

kondisi ini seperti pemanasan akan menyebabkan sarkomer pecah dan air keluar. 

Kondisi inilah yang dapat menyebabkan nilai susut masak pada bakso meningkat. 

Interaksi antar kedua perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata 

(P>0,05) terhadap susut masak bakso. Susut masak bakso seiring dengan 

penambahan konsentrasi HPP dan lama simpan cenderung mengalami 

peningkatan. Hasil analisis susut masak (Tabel 9) apabila dibandingkan dengan 

data hasil analisis daya ikat air (Tabel 8) terdapat korelasi yang jelas bahwa daya 
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ikat air tinggi yang terdapat pada sampel bakso dengan interaksi perlakuan tanpa 

penambahan HPP dan tanpa penyimpanan yaitu 58,96% mempunyai susut masak 

terendah yaitu 2,52%. Sampel bakso yang mempunyai nilai rataan daya ikat air 

rendah yang dihasilkan pada interaksi perlakuan penambahan HPP 3% dengan 

penyimpanan 5 hari, susut masaknya cenderung tinggi yaitu 12,36%, hal ini 

menunjukkan bahwa hidrolisat protein pollard tidak dapat mengikat air bebas 

secara sempurna sehingga kandungan air bebas di dalam bakso banyak yang 

keluar pada saat pemanasan. Pearson and Dutson (1994) menyatakan bahwa nilai 

kandungan air yang hilang selama pemanasan sangat berhubungan erat dengan 

nilai daya ikat air baik pada daging mentah maupun pada daging masak dalam 

menentukan nilai jus dalam daging. 

 
4.2. Pengaruh Penambahan Hidrolisat Protein Pollard terhadap 

Mikrostruktur Bakso Selama Penyimpanan 
 

Mikrostruktur pada penelitian ini meliputi bakso pada perlakuan tanpa 

penyimpanan di antaranya tanpa penambahan HPP, penambahan HPP 1%, 

penambahan HPP 2% dan penambahan HPP 3% dan perlakuan lama                        

simpan 5 hari di antaranya tanpa penambahan HPP, penambahan HPP 1%, 

penambahan HPP 2% dan penambahan HPP 3%. Hasil Scanning Electron 

Microscopy (SEM) bakso menunjukkan adanya perbedaan baik pada perlakuan 

penambahan HPP, perlakuan lama simpan maupun interaksi antar kedua 

perlakuan.  
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                    A              B 

Gambar 8. Mikrostruktur bakso pada perlakuan tanpa penambahan HPP dengan perbesaran      
.1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan (b) penyimpanan selama 5 hari 

 
 

Mikrostruktur bakso dengan perlakuan tanpa penambahan HPP dan tanpa 

penyimpanan menunjukkan adanya struktur tiga dimensi yang sudah terbentuk, 

tetapi untaian benang-benang proteinnya tidak terbentuk secara sempurna. Tekstur 

yang terbentuk cukup halus dan pori-porinya terlihat banyak dan tidak terlalu 

besar, selain itu, Gambar 8a terlihat masih adanya granula pati yang tampak. 

Menurut Rahardiyan (2004), granula tapioka pada mikrostruktur terlihat seperti 

butiran padat yang menyatu membentuk semacam bola. Mikrostruktur bakso 

dengan perlakuan tanpa penambahan HPP dan lama simpan 5 hari  (Gambar 8b) 

menunjukkan banyak terjadi peremahan pada matriks gel sehingga mengakibatkan 

untaian benang-benang protein rusak dan struktur tiga dimensi tidak terlihat, 

selain itu, tekstur yang terbentuk sangat kasar dan pori-pori yang terbentuk sangat 

banyak.  

 
 
 
 
 



43 
 

 

       

                    A              B 

Gambar 9. Mikrostruktur bakso pada perlakuan penambahan HPP 1% dengan perbesaran      
.1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan (b) penyimpanan selama 5 hari 

 

Mikrostruktur bakso dengan perlakuan penambahan HPP 1% dan tanpa 

penyimpanan (Gambar 9a) mempunyai struktur tiga dimensi yang kompak, hal ini 

ditunjukkan banyaknya untaian protein yang membentuk lingkaran secara utuh. 

Tekstur terlihat agak kasar dan rongga yang terbentuk cukup banyak dan agak 

besar. Bakso dengan perlakuan penambahan HPP 1% dan lama simpan 5 hari 

(Gambar 9b) terlihat struktur tiga dimensi yang terbentuk masih kompak dengan 

untaian benang-benang protein yang cukup besar, meskipun terlihat banyak yang 

rapuh, selain itu, tekstur terlihat kasar dan ukuran pori-pori lebih besar yang dapat 

mengakibatkan keempukan bakso meningkat. Menurut Lawrie (2003), 

keempukan daging dapat ditentukan oleh komponen-komponen daging yaitu 

miofibril dan tingkat kontraksinya, waktu penyimpanan yang lama akan 

meningkatkan keempukan karena adanya kerusakan struktur miofibril. 
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                     A              B 

Gambar 10. Mikrostruktur bakso pada perlakuan penambahan HPP 2% dengan perbesaran           
.  1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan (b) penyimpanan selama 5 hari 

 
 
Mikrostruktur bakso dengan perlakuan penambahan HPP 2% dan tanpa 

penyimpanan (Gambar 10a) terlihat struktur tiga dimensi yang kurang kompak, 

hal ini ditunjukkan dengan banyaknya untaian benang-benang protein yang kecil, 

selain itu, jumlah jaringan yang terbentuk cukup banyak dengan ukuran rongga 

kecil. Mikrostruktur yang diharapkan pada produk bakso adalah mempunyai 

rongga yang sedikit dan berukuran kecil agar terbentuk tekstur yang kompak dan 

halus. Hasil SEM pada bakso dengan perlakuan penambahan HPP 2% dan lama 

simpan 5 hari (Gambar 10b) menunjukkan struktur tiga dimensi yang kompak, 

meskipun ada beberapa untaian benang-benang protein yang terlihat rapuh. 

Jumlah pori-pori yang terbentuk cukup banyak dengan ukuran rongga agak besar 

yang menyebabkan keempukan bakso meningkat. 
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                     A              B 

Gambar 11. Mikrostruktur bakso pada perlakuan penambahan HPP 3% dengan perbesaran           
.  1500 x : (a) tanpa penyimpanan, dan (b) penyimpanan selama 5 hari 

 
 

Hasil SEM pada bakso dengan perlakuan penambahan HPP 3% dan tanpa 

penyimpanan (Gambar 11a) terlihat struktur tiga dimensi yang kompak dengan 

untaian benang-benang protein yang cukup besar. Jumlah jaringannya juga terlihat 

masih banyak, tetapi rongga yang terbentuk cukup besar. Perbedaan ukuran 

rongga pada bakso menunjukkan bakso yang mempunyai rongga lebih besar 

mempunyai porositas lebih tinggi sehingga bakso yang dihasilkan menjadi lebih 

empuk. Mikrostruktur bakso dengan perlakuan penambahan HPP 3% dan lama 

simpan 5 hari (Gambar 11b) menunjukkan adanya sedikit peremahan pada 

struktur tiga dimensinya akibat aktivitas mikroba dalam mendegradasi protein. 

Matriks gel yang kompak dengan ukuran rongga yang kecil menunjukkan adanya 

pengaruh penambahan HPP pada bakso, selain itu, jumlah jaringan yang terbentuk 

cukup banyak dan teksturnya masih terlihat halus. 

Hasil analisis mikrostruktur bakso dengan perlakuan penambahan 

hidrolisat protein pollard baik penambahan HPP 0%, 1%, 2%, maupun 

penambahan HPP 3% menunjukkan adanya perbedaan pada tekstur dan struktur 
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tiga dimensi bakso. Hasil analisis mikrostruktur apabila dibandingkan dengan data 

hasil analisis kualitas fisik terdapat korelasi yang jelas bahwa bakso dengan 

perlakuan penambahan HPP 3% memberikan hasil yang cukup baik, yaitu 

mempunyai nilai daya ikat air tertinggi (53,78%) dan mempunyai susut masak 

cukup rendah (7,95%) yang ditunjukkan pada hasil SEM berupa struktur tiga 

dimensi yang cukup kompak dengan untaian benang-benang protein yang cukup 

besar. Selain itu, hasil SEM menunjukkan tekstur terlihat halus dengan ukuran 

rongga yang tidak terlalu besar sehingga dapat menghasilkan nilai tekstur bakso 

yang tinggi yaitu sebesar 10,10 N. Penambahan hidrolisat protein ini membantu 

menambah jumlah ikatan jaringan tiga dimensi antara hidrolisat protein, pati dan 

air, sehingga tekstur bakso terlihat lebih kompak. Khalil et al. (2006) menyatakan 

bahwa hidrolisis protein secara enzimatik mempunyai beberapa manfaat di 

antaranya meningkatkan karakteristik nutrisi, menambah kapasitas emulsi, 

menghilangkan bau dan rasa yang tidak sedap dan meningkatkan tekstur. 

Hasil analisis mikrostruktur bakso dengan perlakuan lama simpan dari 

tanpa penyimpanan hingga penyimpanan selama 5 hari mengalami adanya 

beberapa kerusakan di antaranya tekstur menjadi lebih kasar, struktur matriks tiga 

dimensi terlihat menjadi kurang kompak dan semakin banyaknya peremahan dan 

pori-pori yang terbentuk. Kerusakan-kerusakan yang terjadi selama penyimpanan 

dapat disebabkan oleh adanya perubahan kimia dalam produk, yakni protein mulai 

mengalami kerusakan yang menyebabkan pengikatan air oleh protein menjadi 

berkurang dan air yang terbebas tersebut keluar dari produk akibat adanya 

perbedaan tekanan osmotik yang ditimbulkan oleh brine. Selain itu, selama 

penyimpanan kemungkinan terjadi sineresis, yaitu merembesnya cairan yang 
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terperangkap dalam rongga-rongga jaringan mikrokristal dari suatu gel pati yang 

menyebabkan viskositas matriks gel bakso menurun dan hasil SEM menunjukkan 

hasil mikrostruktur yang tidak kompak, banyak rongga dan mulai meremah. 

Menurut Lawrie (2003), reaksi-reaksi kimia membawa banyak perubahan selama 

penyimpanan, antara lain akan mempengaruhi cita rasa, warna, tekstur, dan nilai 

gizi bahan pangan. 

Interaksi antara perlakuan penambahan HPP dengan perlakuan lama 

simpan pada bakso memberikan perbedaan pada mikrostruktur. Hasil analisis 

mikrostruktur apabila dibandingkan dengan data hasil analisis kualitas fisik 

terdapat korelasi yang jelas bahwa bakso dengan interaksi perlakuan penambahan 

HPP 3% dan tanpa penyimpanan memberikan hasil yang cukup baik, yaitu 

mempunyai struktur tiga dimensi yang kompak dengan untaian benang-benang 

protein yang cukup besar sehingga dapat memberikan nilai tekstur bakso yang 

tinggi yaitu sebesar 10,10 N. Selain itu, hasil mikrostruktur juga menunjukkan 

bahwa jumlah jaringan tiga dimensinya terlihat masih banyak sehingga dapat 

memberikan nilai daya ikat air yang tinggi (63,99%) dan nilai susut masak yang 

rendah (4,48%). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan HPP cenderung meningkatkan tekstur dan daya ikat air serta 

cenderung menurunkan susut masak bakso. Pengaruh lama penyimpanan 

menunjukkan penurunan tekstur dan daya ikat air serta peningkatan susut 

masak bakso seiring lama penyimpanan.  

2. Perlakuan penambahan HPP 3% menunjukkan kualitas fisik bakso yang lebih 

baik dibandingkan dengan penambahan HPP 0%, 1% dan 2%, sedangkan 

perlakuan lama simpan 0 hari menunjukkan kualitas fisik bakso yang lebih 

baik dibandingkan dengan penyimpanan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan              

5 hari.  

3. Interaksi perlakuan penambahan HPP 3% dan tanpa penyimpanan cenderung 

memberikan hasil yang terbaik, yaitu nilai tekstur yang tinggi (10,10 N), daya 

ikat air yang tinggi (63,99%) dan nilai susut masak yang rendah (4,48%). 

 
5.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan pengolahan bakso dilakukan 

dengan menggunakan perlakuan penambahan HPP 3% karena menghasilkan 

tekstur dan daya ikat air yang tinggi serta nilai susut masak yang rendah. 
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Lampiran 1. Diagram Alir Pembuatan Pollard Rendah Lemak  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Diayak 80 mesh hingga berukuran kecil dan sama 
 

Dilarutkan menggunakan heksana dengan perbandingan 1:2 (v:w) 
 

Disentrifugasi dengan kecepatan 130 rpm selama 1 jam 

Disaring menggunakan kertas saring kasar 

Pollard  

Pollard 
Rendah Lemak 

Dikeringkan dengan oven suhu 60 0C selama 1-2 jam 
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Lampiran 2. Diagram Alir Pembuatan Konsentrat Protein Pollard dengan 
Metode Ekstraksi Basa (Saunders, Connors, Edward dan 
Kohler dalam Sugijanto dan Manullang, 2001) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ditambahkan akuades dengan perbandingan 1 : 10 (w/v) 
 

Ditambahkan NaOH 1 N sampai pH 10 
dengan menggunakan buret 

 

Suspensi diambil dan diekstrak dengan menggunakan 
magnetic stirrer selama 15 menit 

 

Disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 30 menit 

Supernatan diambil dan ditambahkan HCl 1 N 
sampai pH 4,6 dengan menggunakan buret 

Disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit 

Pollard 
Rendah Lemak 

Konsentrat 
Protein Pollard 

Residu diambil dan dikeringkan dengan freeze dryer 

Dibuat menjadi tepung (dihaluskan) 
dengan menggunakan mortar 
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Lampiran 3. Diagram Alir Pembuatan Hidrolisat Protein Pollard dengan 
Metode Hidrolisis Enzimatik (Pena-Ramos and Xiong, 2001) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ditambahkan akuades dengan 
perbandingan 2 : 100 (w/v) 

Larutan konsentrat protein pollard 

Dimasukkan dalam bufer 0,01 M fosfat (pH 8,0) 

Ditambahkan enzim tripsin dengan 
perbandingan substrat dan enzim 100 : 1 (v/w) 

Dimasukkan dalam waterbath (37 oC)  
selama 6 jam 

Hidrolisis dihentikan dengan cara meningkatkan 
pemanasan sampel dalam air mendidih selama 3 menit 

Konsentrat Protein 
Pollard 

Hidrolisat protein 
Pollard 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Tekstur dengan Menggunakan Alat 
Universal Testing Instrument (Instron) model Lloyd 
(Fernandez, Barreto, Carballo, Gimenez dan Colmenero., 
1996) 

 

Prosedur pengukuran tekstur dengan menggunakan alat Universal Testing 

Instrument (instron) model Lloyd yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Persiapan, menghidupkan alat minimal 30 menit sebelum dipakai. 

2. Menghidupkan program Lloyd, memilih untuk pengukuran tekstur dengan 

satu kali penekanan, upper cycle limit 4,0 mm; lower cycle limit 3,0 mm; 

mode compression, exstensomer internal, test speed 60,0 mm/min; inch 

speed 20,0 mm/min; width 10,0 mm; depth 10,0 mm dan gauge length 

10,0 mm. 

3. Sampel diletakkan di bawah alat penekan kemudian alat dijalankan. 

4. Besarnya ukuran tekstur dapat dilihat di layar dengan satuan Newton. 

5. Cara pembacaan data : semakin besar nilai yang tampak di layar 

menunjukkan tekstur sampel semakin keras dan sebaliknya semakin kecil 

nilai yang tampak di layar menunjukkan tekstur sampel semakin empuk. 
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Lampiran 5.   Prosedur Pengukuran Daya Ikat Air dengan metode Filter  
Paper Press Method (FPPM) (Soeparno, 1998) 

 

Prosedur pengukuran daya ikat air dengan prosedur Hamm yang dilakukan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sampel bakso ditimbang sebanyak 0,3 gram kemudian dipres kertas saring 

Whatman No. 42 yang diletakkan di antara dua plat kaca dengan beban 35 

kg selama 5 menit. 

2. Daerah area basah dari sampel yang telah dipres kertas saring kemudian 

digambar pada plastik dan dipindahkan pada kertas grafik. Area basah 

diperoleh dengan mengurangkan area yang tertutup bakso dari area total 

yang meliputi pula area basah pada kertas saring. 

3. Kandungan air bakso (pada area basah) dapat diukur dengan menggunakan 

rumus : 

mg H2O =   Area basah (cm2)  -  8,0   =   X 
       0,0948 
 
WHC dapat dihitung dengan : 
 
% Kadar air area basah =         X            x  100 % 
          berat sampel 

  

 % WHC =   % kadar air sampel  -  % kadar air area basah 
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Lampiran 6. Prosedur Pengukuran Susut Masak (Soeparno, 1998) 
 

Prosedur pengukuran susut masak yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sampel bakso ditimbang dengan berat sekitar 20 g, kemudian dimasukkan 

dalam plastik polyethylene dan ditutup dengan klip logam. 

2. Masukkan sampel pada waterbath dan rebus dengan suhu 80 0C selama  

60 menit. 

3. Sampel didinginkan dalam air yang mengalir kemudian ditimbang hingga 

berat konstan. Berat sampel sebelum perebusan dikurangi berat sampel 

sesudah perebusan dibagi dengan berat sampel sebelum perebusan 

dikalikan 100 % adalah beratnya susut masak. 

 
Susut masak = Berat sebelum dimasak – berat sesudah dimasak  x  100 % 

    Berat sebelum dimasak 
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Lampiran 7. Prosedur Pemeriksaan Mikrostruktur (Yuliati, 1999) 
 

Prosedur pemeriksaan mikrostruktur yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bahan yang akan diamati hendaknya bahan yang masih segar. 

2. Bahan dimasukkan ke dalam larutan fiksasi Glutaraldehyde 2% selama    

2-3 jam suhu 4 0C. 

3. Dicuci dengan larutan bufer fosfat pH 7,4 tiga kali @ 5 menit suhu 4 0C. 

4. Diganti dengan larutan post fiksasi Osmic Acid 1% selama 1-2 jam suhu 

40C. 

5. Dicuci dengan larutan bufer fosfat pH 7,4 tiga kali @ 5 menit suhu 4 0C. 

6. Dehidrasi dengan alkohol bertingkat : 30%, 50%, 70%, 80%, 90%, absolut 

2 kali, masing-masing selama 15-20 menit. Dehidrasi 30-70% dilakukan 

dalam suhu 4 0C, sedang dehidrasi 80% - absolut dilakukan dalam suhu 

ruangan. 

7. Diganti dengan Amyl Acetate abs. berfungsi sebagai pengawet sampai 

menunggu waktu pengeringan. 

8. Dikeringkan dengan alat Critical Point Drying (CPD). 

9. Dilakukan penempelan pada stub (holder) dengan menggunakan lem 

khusus. 

10. Pelapisan dengan alat Vacuum evaporator dan bahan pelapisnya adalah 

emas murni atau karbon. 

11. Siap diamati dan dipotret pada Scanning Electron Microscope (SEM). 
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Lampiran 8. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Tekstur Bakso 

Kons. 
HPP 
(%) 

Lama 
Simpan 
(Hari) 

Kelompok 
Jumlah Total Rataan SD 

1 2 3 4 

0 

0 18,64 14,72 15,70 14,72 63,78 

256,53 10,69 

1,86 
1 17,17 19,13 14,22 12,26 62,78 3,05 
2 10,30 13,73 7,36 12,26 43,65 2,75 
3 12,26 18,64 7,85 5,89 44,64 5,65 
4 7,36 13,24 7,36 2,94 30,90 4,23 
5 1,96 1,96 4,41 2,45 10,78 1,17 

1 

0 16,68 13,24 12,26 14,22 56,40 

266,34 11,10 

1,90 
1 10,79 18,64 11,28 10,30 51,01 3,95 
2 12,26 19,13 3,92 4,41 39,72 7,23 
3 11,77 14,72 8,83 9,32 44,64 2,70 
4 18,64 18,64 5,40 6,87 49,55 7,24 
5 7,36 7,36 2,94 7,36 25,02 2,21 

2 

0 9,81 18,64 11,77 16,19 56,41 

248,20 10,34 

4,03 
1 13,24 11,77 14,72 14,72 54,45 1,41 
2 12,75 12,75 7,36 4,91 37,77 3,95 
3 10,30 12,26 8,83 8,83 40,22 1,63 
4 11,77 11,28 4,91 6,87 34,83 3,36 
5 2,45 10,79 4,41 6,87 24,52 3,59 

3 

0 12,75 14,22 15,21 13,24 55,42 

242,31 10,10 

1,09 
1 10,30 13,73 12,26 15,70 51,99 2,28 
2 10,30 9,32 12,26 8,34 40,22 1,67 
3 12,26 14,72 10,30 8,34 45,62 2,73 
4 11,28 6,38 3,92 4,91 26,49 3,27 
5 6,87 6,87 5,40 3,43 22,57 1,63 

Total 269,27 315,88 212,88 215,35 1.013,38   
 

 

Rataan 11,22 13,16 8,87 8,97 
   

 

 

Tabel 2 Arah 

Kons. HPP Lama Simpan (Hari) 
Total 

(%) 0 1 2 3 4 5 

0 63,78 62,78 43,65 44,64 30,90 10,78 256,53 
1 56,40 51,01 39,72 44,64 49,55 25,02 266,34 
2 56,41 54,45 37,77 40,22 34,83 24,52 248,20 
3 55,42 51,99 40,22 45,62 26,49 22,57 242,31 

Total 232,01 220,23 161,36 175,12 141,77 82,89 1.013,38 
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   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1        1.013,382 

FK =   =   = 10.697,37 
      h x l x r       4 x 6 x 4  
 

     h    l   r 2 

JKTotal  = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
       = (18,642 + 14,722 + …………. + 3,432 )  -  10.697,37 
 
       = 1.972,97 
 

       r         h    l              2 

      Σ      Σ  Σ Yabk 
      b=1   a=1 k=1       
JKKelompok  =      - FK 
                 h x l  
 
              (269,272 + 315,882 + 212,882 + 215,352) 
             =             -  10.697,37 
           4 x 6     
        = 301,90 
 

   h     l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
               l x r  
 
      (256,532 + 266,342 + 248,202 + 242,312) 
        =       -  10.697,37 
              6 x 4     
  = 13,64 
 

    l     h    r              2 

   Σ   Σ  Σ Yabk 
   b=1  a=1 k=1       
JKlama simpan (L) =          - FK 
                       h x r  
 
       (232,012 + 220,232 + 161,362 + 175,122 + 141,772 + 82,892) 
         =        -  10.697,37 
            4 x 4     
       = 927,89 
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          h        l          r             2 

         Σ      Σ      Σ Yabk 
        a=1   b=1    k=1       
JKinteraksi P-L =           - FK - JKPerl(P) - JKlama simpan (L) 
                   r  
 
             (63,782 + 62,782 + ...... + 22,572) 
              =         - 10.697,37 - 13,64 - 927,89 
                    4     
         = 136,79 
 

JKGalat = JKTotal - JKKelompok - JKPerl(P) - JK lama simpan (L) - JKinteraksi P-L 

  = 1.972,97 – 301,90 – 13,64 – 927,89 – 136,79 

 = 592,75 

 

Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 
Kelompok 3 301,90 100,63 11,71** 2,74 4,08 
Kons. HPP (P) 3 13,64 4,55 0,53 2,74 4,08 
Lama Simpan (L) 5 927,89 185,58 21,60** 2,35 3,29 
Interaksi P-L 15 136,79 9,12 1,06 1,79 2,26 
Galat 69 592,75 8,59 

   
Total 95 1.972,97         

**) Menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang sangat 
nyata (F hitung > F Tabel 0,01) 
 
 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

Lama Simpan (L) 

JNT 1%    =   JND 1%  x  
rh x 

KTgalat  

       =   JND 1%  x  
44

8,59

x
 

 =   JND 1%  x  0,73 
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Selingan 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,76 3,92 4,03 4,12 4,17 

JNT 1% 2,76 2,87 2,95 3,02 4,17 

      

Perlakuan  Rataan (N) Notasi  
L5 
L4 
L2 
L3 
L1 
L0 

 

5,18 
8,86 
10,09 
10,95 
13,76 
14,50 

  

  a 
    b 
    b 
    b 
      c 
      c 
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Lampiran 9. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Daya Ikat Air Bakso 

Kons. 
HPP 
(%) 

Lama 
Simpan 
(Hari) 

Kelompok 
Jumlah Total Rataan 

 

1 2 3 4 SD 

0 

0 65,94 58,10 48,56 63,24 235,84 

1228,64 51,19 

7,66 
1 56,26 66,22 64,76 64,80 252,04 4,55 
2 48,51 55,41 58,57 50,31 212,80 4,62 
3 56,24 63,82 40,38 1,72 162,16 27,66 
4 59,74 45,61 55,79 40,27 201,41 8,98 
5 55,21 47,66 22,07 39,45 164,39 14,22 

1 

0 59,69 57,58 59,52 59,95 236,74 

1284,60 53,53 

1,08 
1 66,38 67,06 58,02 71,36 262,82 5,58 
2 63,42 55,19 63,60 52,66 234,87 5,63 
3 58,86 49,58 36,10 30,87 175,41 12,74 
4 64,00 66,04 44,12 51,93 226,09 10,35 
5 52,38 61,27 14,39 20,63 148,67 23,13 

2 

0 41,65 58,64 62,83 69,28 232,40 

1100,89 45,87 

11,81 
1 55,16 70,37 42,99 50,21 218,73 11,59 
2 57,40 59,61 23,44 28,16 168,61 19,00 
3 52,62 46,67 23,15 23,06 145,50 15,51 
4 54,84 30,37 30,37 45,66 161,24 12,07 
5 57,54 56,28 32,95 27,64 174,41 15,53 

3 

0 57,56 59,23 67,93 71,24 255,96 

1290,68 53,78 

6,64 
1 62,33 72,58 39,66 38,46 213,03 16,93 
2 57,83 56,17 59,21 66,90 240,11 4,75 
3 47,87 51,94 60,99 60,39 221,19 6,45 
4 45,22 55,27 28,22 58,69 187,40 13,67 
5 42,97 52,75 36,40 40,87 172,99 6,90 

Total   1.339,62 1.363,42 1.074,02 1.127,75 4.904,81      

Rataan   55,82 56,81 44,75 46,99        

 

Tabel 2 Arah 

Kons. HPP 
(%) 

Lama Simpan (Hari) 
Total 

0 1 2 3 4 5 

0 235,84 252,04 212,80 162,16 201,41 164,39 1.228,64 
1 236,74 262,82 234,87 175,41 226,09 148,67 1.284,60 
2 232,40 218,73 168,61 145,50 161,24 174,41 1.100,89 
3 255,96 213,03 240,11 221,19 187,40 172,99 1.290,68 

Total 960,94 946,62 856,39 704,26 776,14 660,46 4.904,81 
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   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1        4904,812 

FK =   =   =  250.595,43 
      h x l x r       4 x 6 x 4  
 

     h    l   r 2 

JKTotal  = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
       = (65,942 + 58,102 + …………. + 40,872 )  -  250.595,43 
 
       = 19.374,46 
 

       r         h    l              2 

      Σ      Σ  Σ Yabk 
      b=1   a=1 k=1       
JKKelompok   =      - FK 
                 h x l  
 
            (1339,622 + 1363,422 + 1074,022 + 1127,752) 
             =                -  250.595,43 
             4 x 6     
        = 2.689,36 
 

   h     l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
               l x r  
 
      (1228,642 + 1284,602 + 1100,892 + 1290,682) 
        =             -  250.595,43 
       6 x 4     
  = 969,87 
 

    l     h    r              2 

   Σ   Σ  Σ Yabk 
   b=1  a=1 k=1       
JKlama simpan (L) =          - FK 
                        h x r  
 
       (960,942 + 946,622 + .............. + 660,462) 
         =       -  250.595,43 
                4 x 4     
    
   = 4.872,18 
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          h        l          r             2 

         Σ      Σ      Σ Yabk 
        a=1   b=1    k=1       
JKinteraksi P-L =           - FK - JKPerl(P) - JKlama simpan (L) 
                   r  
 
             (235,842 + 252,042 + .... + 172,992) 
              =        - 250.595,43 - 969,87 – 4.872,18 
                    4     
    
         = 1.806,38 
 

JKGalat = JKTotal - JKKelompok - JKPerl(P) - JK lama simpan (L) - JKinteraksi P-L 

  = 19.374,46 – 2.689,36 - 969,87 – 4.872,18 – 1.806,38 

 = 9.036,68 

 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 
Kelompok 3 2.689,36 896,45 6,84** 2,74 4,08 
Kons. HPP (P) 3 969,87 323,29 2,47 2,74 4,08 
Lama Simpan (L) 5 4.872,18 974,44 7,44** 2,35 3,29 
Interaksi P-L 15 1.806,38 120,43 0,92 1,79 2,26 
Galat 69 9.036,68 130,97 

   
Total 95 19.374,46         

**) Menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang sangat 
nyata (F hitung > F Tabel 0,01) 
 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

Lama Simpan (L) 

JNT 1%    =   JND 1%  x  
rh x 

KTgalat  

       =   JND 1%  x  
44

130,97

x
 

 =   JND 1%  x  2,86 
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Selingan 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,76 3,92 4,03 4,12 4,17 

JNT 1% 10,76 11,22 11,53 11,79 11,93 

      

Perlakuan  Rataan (%) Notasi  
L5 
L3 
L4 
L2 
L1 
L0 

 

41,28 
44,02 
48,51 
53,52 
59,16 
60,06 

  

        P 
        pq 
        pq 
          q 
          q 
          q 
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Lampiran 10. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Susut Masak Bakso 

Kons. 
HPP 
(%) 

Lama 
Simpan 
(Hari) 

Kelompok 
Jumlah Total Rataan SD 

1 2 3 4 

0 

0 3,23 2,21 1,25 3,40 10,09 

179,31 7,47 

1,00 
1 3,71 3,40 6,83 3,52 17,46 1,65 
2 6,19 7,36 13,70 6,70 33,95 3,51 
3 8,05 5,55 13,52 11,53 38,65 3,55 
4 8,41 8,17 8,73 11,87 37,18 1,73 
5 3,00 4,49 21,53 12,96 41,98 8,57 

1 

0 17,94 4,13 2,23 2,19 26,49 

205,29 8,55 

7,60 
1 2,88 2,60 10,50 14,06 30,04 5,70 
2 6,39 4,66 10,87 14,49 36,41 4,44 
3 2,16 6,49 13,89 15,84 38,38 6,39 
4 3,92 5,35 7,73 9,22 26,22 2,37 
5 4,00 2,30 21,29 20,16 47,75 10,18 

2 

0 3,17 10,10 1,73 1,31 16,31 

184,07 7,67 

4,09 
1 3,55 5,72 4,49 8,19 21,95 2,01 
2 9,64 12,64 18,31 16,70 57,29 3,93 
3 5,43 6,04 9,75 7,89 29,11 1,95 
4 1,60 4,32 10,75 6,65 23,32 3,88 
5 4,07 6,17 22,82 3,03 36,09 9,29 

3 

0 3,63 10,24 2,11 1,92 17,90 

190,83 7,95 

3,92 
1 3,40 4,27 13,45 8,73 29,85 4,62 
2 6,95 6,23 9,87 11,71 34,76 2,56 
3 3,45 2,35 7,83 9,42 23,05 3,40 
4 7,61 14,38 8,76 5,09 35,84 3,92 
5 1,89 3,72 24,57 19,25 49,43 11,27 

Total   124,27 142,89 266,51 225,83 759,50      

Rataan   5,18 5,95 11,10 9,41        

 

Tabel 2 Arah 

Kons. HPP Lama Simpan (Hari) 
Total 

(%) 0 1 2 3 4 5 

0 10,09 17,46 33,95 38,65 37,18 41,98 179,31 
1 26,49 30,04 36,41 38,38 26,22 47,75 205,29 
2 16,31 21,95 57,29 29,11 23,32 36,09 184,07 
3 17,90 29,85 34,76 23,05 35,84 49,43 190,83 

Total 70,79 99,30 162,41 129,19 122,56 175,25 759,50 
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   h   l    r              2 

  Σ  Σ  Σ Yabk 
  a=1 b=1 k=1         759,502 

FK =   =   =  6.008,75 
      h x l x r       4 x 6 x 4  
 

     h    l   r 2 

JKTotal  = Σ  Σ  Σ Yabk   -   FK     
          a=1 b=1 k=1 
 
       = (3,232 + 2,212 + …………. + 19,252 )  -  6.008,75 
 
       = 2.844,61 
 

       r         h    l              2 

      Σ      Σ  Σ Yabk 
      b=1   a=1 k=1       
JKKelompok   =      - FK 
                  h x l  
 
            (124,272 + 142,892 + 266,512 + 225,832) 
             =            -  6.008,75 
         4 x 6     
        = 569,89 
 

   h     l    r              2 

  Σ   Σ  Σ Yabk 
  a=1  b=1 k=1       
JKPerl(P) =   - FK 
               l x r  
 
      (179,312 + 205,292 + 184,072 + 190,832) 
        =                -  6.008,75 
             6 x 4     
  = 15,99 
 

    l     h    r              2 

   Σ   Σ  Σ Yabk 
   b=1  a=1 k=1       
JKlama simpan (L) =          - FK 
                 h x r  
 
       (70,792 + 99,302 + .............. + 175,252) 
         =             -  6.008,75 
              4 x 4     
    
   = 470,77 
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          h        l          r             2 

         Σ      Σ      Σ Yabk 
        a=1   b=1    k=1       
JKinteraksi P-L =           - FK - JKPerl(P) - JKlama simpan (L) 
                   r  
 
             (10,092 + 17,462 + ...... + 49,432) 
              =         - 6.008,75 - 15,99 - 470,77 
                    4     
    
         = 247,15 
 

JKGalat = JKTotal - JKKelompok - JKPerl(P) - JK lama simpan (L) - JKinteraksi P-L 

  = 2.844,61 - 569,89 - 15,99 - 470,77 - 247,15 

 = 1.540,82 

 

SK db JK KT F Hitung 
F Tabel 

0.05 0.01 
Kelompok 3 569,89 189,96 8,51** 2,74 4,08 
Kons. HPP (P) 3 15,99 5,33 0,24 2,74 4,08 
Lama Simpan (L) 5 470,77 94,15 4,22** 2,35 3,29 
Interaksi P-L 15 247,15 16,48 0,74 1,79 2,26 
Galat 69 1.540,82 22,33 

   
Total 95 2.844,61         

**) Menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang sangat 
nyata (F hitung > F Tabel 0,01) 
 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

Lama Simpan (L) 

JNT 1%    =   JND 1%  x  
rh x 

KTgalat  

       =   JND 1%  x  
44

22,33

x
 

 =   JND 1%  x  1,18 
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Selingan 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,76 3,92 4,03 4,12 4,17 

JNT 1% 4,44 4,63 4,76 4,87 4,93 

 
Perlakuan  Rataan (%) Notasi  

L0 
L1 
L4 
L3 
L2 
L5 

 

4,42 
6,21 
7,66 
8,07 
10,15 
10,95 

  

      x 
      xy 
      xy 
      xy 

        y 
        y 

  

 

 

 

 


