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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ADDITION POLLARD PROTEIN HYDROLYSATES ON 

TEXTURE, WATER HOLDING CAPACITY, COOKING LOSS AND 

MICROSTRUCTURE 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, Airlangga University in Surabaya since April until December 

2009. 

This research was purposed to understand the effect of addition pollard 

protein hydrolysates on the meatballs qualities such as texture, water holding 

capacity, cooking loss and microstructure.  

 The method of this research was experiment using Block Randomized 

Design with one factors and repeated five times. The factor was treatment of 

addition pollard protein hydrolysates of 0% (P0), 1% (P1), 2% (P2) and 3% (P3) 

from meat weight. Data were analyzed by analysis of variance and followed by 

Duncan’s Multiple Range Test. Picture data from Scanning Electron Microscopy 

were analyzed descriptively. 

  The result showed that addition pollard protein hydrolysates gave no 

significant effect (P>0.05) on texture, water holding capacity and cooking loss, 

whereas gave a different description on microstructure. Texture ranged between 

13.34%-14.52%, water holding capacity was 59.20%-65.01% and cooking loss 

was 3.12%-3.72%. 

The conclusion of this research was addition of pollard protein 

hydrolysates in meatballs did not effect for texture, water holding capacity and 

cooking loss. The result of addition 3% pollard protein hydrolysates in meatballs 

gave texture, water holding capacity and cooking loss inclined much better.  

 

Keywords: pollard protein hydrolysates, meatballs, physical properties. 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH PENAMBAHAN HIDROLISAT PROTEIN POLLARD 

TERHADAP TEKSTUR, DAYA IKAT AIR, SUSUT MASAK, DAN 

MIKROSTRUKTUR BAKSO SAPI 

 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Desember 

2009 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 mengetahui pengaruh penambahan 

hidrolisat protein dari pollard terhadap kualitas fisik bakso daging sapi ditinjau 

dari tekstur, daya ikat air, susut masak dan mikrostruktur bakso. Manfaat 

dilaksanakan penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap 

kualitas fisik meliputi tekstur, daya ikat air, susut masak dan mikrostruktur bakso. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah daging sapi segar yang 

diambil dari pasar Gadang dan ditambahkan hidrolisat protein pollard. Metode 

penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Pengelompokan didasarkan pada kualitas daging yang 

kemungkinan bervariasi dikarenakan waktu pengambilan sampel yang tidak 

bersamaan. Perlakuan tingkat penambahan hidrolisat protein pollard adalah               

0% (P0), 1% (P1), 2% (P2) dan 3% (P3). Parameter yang diamati adalah tekstur, 

daya ikat air, susut masak dan mikrostruktur. Data yang diperoleh dari pengujian 

tekstur, daya ikat air dan susut masak dianalisis untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh dari perlakuan dengan menggunakan analisis ragam dilanjutkan dengan 

Uji Jarak Duncan, sedangkan data gambar yang dihasilkan oleh Scanning Electron 

Microscopy dianalisis secara deskriptif. 

 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, namun memberikan perbedaan pada 

mikrostruktur. Nilai tekstur berkisar antara 13,34%-14,52%, daya ikat air berkisar 

antara 59,20%-65,01% dan nilai susut masak berkisar antara 3,12%-3,72%. 

Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlakuan 

penambahan hidrolisat protein pollard pada bakso tidak memberikan pengaruh 

terhadap tekstur, daya ikat air dan susut masak. Perlakuan penambahan hidrolisat 

protein pollard pada bakso menunjukkan tekstur dan daya ikat air yang cenderung 

meningkat dan susut masak yang cenderung menurun. Penambahan hidrolisat 

protein pollard pada bakso sebesar 3% memberikan hasil yang optimal, yaitu nilai 

tekstur yang tinggi (10,10 N), nilai daya ikat air yang tinggi (53,78 %) dan nilai 

susut masak yang rendah (7,95 %). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu sumber pangan utama dan sebagai sumber 

protein yang baik untuk kebutuhan nutrisi manusia. Kandungan gizi yang lengkap 

dan keanekaragaman produk olahannya, menjadikan daging sebagai bahan pangan 

yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Daging mudah 

mengalami kerusakan dan pembusukan apabila dibiarkan pada suhu kamar dalam 

waktu yang cukup lama karena daging mempunyai komposisi gizi yang sangat 

baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroba. 

Pengolahan daging banyak dilakukan dengan tujuan penganekaragaman 

sumber pangan dan menimbulkan kepuasan bagi yang mengkonsumsinya. Produk 

olahan daging yang digemari masyarakat salah satunya adalah bakso. Bakso 

adalah produk pangan yang terbuat dari bahan utama daging yang dilumatkan, 

dicampur dengan bahan-bahan lainnya, dibentuk bulatan-bulatan, dan selanjutnya 

direbus (Anonim, 2009
a
). Bakso secara tidak sengaja telah menerapkan teknologi 

restructured meat, yang mana titik berat perhatian dalam pembuatan bakso adalah 

pada kemampuan saling mengikat antara partikel daging dan bahan-bahan yang 

ditambahkan (Purnomo, 1998). Bahan pengikat yang digunakan dalam pembuatan 

bakso dapat berasal dari berbagai jenis tepung, namun pada dasarnya bahan yang 

digunakan bahan pengikat dan bahan pengisi dalam pembuatan bakso adalah 

tapioka, sedangkan bahan tambahan lainnya berupa bawang putih, garam dapur 

dan penyedap atau monosodium glutamat (MSG).  
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Bakso mempunyai kadar air yang tinggi yaitu mencapai 52%. Masa 

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

bahan tambahan pangan dapat digunakan dalam pembuatan bakso guna 

memperpanjang daya simpan salah satunya adalah chitosan. Chitosan merupakan 

modifikasi senyawa chitin yang terdapat dalam kulit luar hewan golongan 

crustaceae seperti udang dan kepiting. Chitosan dapat digunakan sebagai bahan 

pengawet makanan karena mempunyai kemampuan dalam mengimobilisasi 

bakteri. Berdasarkan hasil penelitian Wardaniati dan Setyaningsih (2007), 

konsentrasi chitosan yang optimal digunakan sebagai bahan pengawet bakso 

adalah sebesar 1,5% dengan masa simpan selama 3 hari.  

Masa simpan bakso yang cukup singkat dapat disebabkan adanya 

kerusakan oksidatif sehingga berdampak pada mutu nutrisi, keamanan, warna, 

flavor, dan tekstur bakso. Salah satu cara efektif untuk mencegah kerusakan 

oksidatif tersebut adalah penggunaan antioksidan. Senyawa antioksidan dapat 

diperoleh dari sumber alami, oleh karena itu, bahan alami berupa antioksidan 

perlu ditambahkan dalam pengolahan bakso agar bakso memiliki masa simpan 

yang lebih lama. 

Antioksidan alami dapat diperoleh melalui isolasi dari sumber alami dan 

ditambahkan pada makanan sebagai bahan tambahan pangan. Salah satu contoh 

sumber antioksidan alami adalah hidrolisat protein. Hidrolisat protein 

didefinisikan sebagai protein yang mengalami degradasi hidrolitik dengan asam 

atau basa dengan hasil akhir berupa campuran beberapa hasil. Winarno (1993) 

menyatakan bahwa bila suatu protein dihidrolisis dengan asam, alkali, atau enzim 

akan dihasilkan campuran asam-asam amino. Bila hidrolisis dilakukan secara 
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sempurna maka akan diperoleh hidrolisat yang terdiri atas campuran 18 sampai 

dengan 20 macam asam amino. Produk akhir dapat berbentuk cair, pasta atau 

bubuk/tepung yang bersifat higroskopik. Hidrolisat protein mengandung 

oligopeptida, polipeptida dan asam amino bebas.  

Protein pangan yang berasal dari tanaman seperti kacang kedelai dan 

tanaman lupin telah dilaporkan mempunyai aktivitas antioksidan setelah hidrolisis 

enzimatik menggunakan enzim papain (Khalil, Mohamed, Taha and Karlsson, 

2006). Protein kedelai yang dihidrolisis selama 120 menit mempunyai kandungan 

asam amino esensial berkisar antara 41,99 - 45,06 gram per 100 gram protein, 

sedangkan protein tanaman lupin mempunyai kandungan asam amino esensial 

berkisar antara 46,78 - 53,43 gram per 100 gram protein. Pengujian aktivitas 

antioksidan pada kedua hidrolisat protein menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas antioksidan seiring dengan lama hidrolisis yang digunakan (120 menit), 

semakin lama hidrolisis akan menghasilkan peptida lebih pendek dan mempunyai 

berat molekul lebih rendah.  

Hasil penelitian Ramos and Xiong (2001), hidrolisat protein whey 

menggunakan enzim kasar dengan lama hidrolisis 1 jam menunjukkan adanya 

aktivitas antioksidan dalam sistem liposom. Hasil penelitian menyebutkan bahwa 

peptida yang terdapat pada hidrolisat protein whey dengan berat molekul rendah 

(<10 kDa) dapat menurunkan konsentrasi bahan reaktif thiobarbituric acid (TBA) 

sebesar 40%. 

Indonesia memiliki empat pabrik penggilingan gandum di Jawa dan 

Sulawesi. Owens (2000) menyatakan bahwa proses penggilingan gandum 

menghasilkan 22% hasil samping yang terdiri atas 14% pollard, 4% bran dan 4% 
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kulit biji (sekam). Tahun 2000, seluruh pabrik penggilingan gandum di Indonesia 

mampu menghasilkan tepung sebesar 21.300 metrik ton per hari sehingga  

menghasilkan hasil samping sebesar 5.325 metrik ton per hari (Sugijanto, 2000). 

Berdasarkan perhitungan, hasil penggilingan gandum di Indonesia mampu 

menghasilkan pollard sebesar 745,5 metrik ton per hari.  

Di Indonesia pollard biasa digunakan untuk pakan ternak, tetapi menurut 

Saxelby and Venn-Brown (1980), pollard dapat digunakan sebagai campuran 

makanan manusia karena menurut Khasanah (2006) pollard mempunyai 

kandungan protein 16-18% dan serat 5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

pollard dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan dalam pembuatan hidrolisat 

protein. 

Hidrolisat protein dari pollard dapat digunakan sebagai alternatif bahan 

tambahan dalam pembuatan bakso. Pemanfaatannya dalam pembuatan bakso 

sendiri dapat meningkatkan kualitas dari bakso karena kandungan asam amino 

dan peptida yang terdapat di dalam hidrolisat protein dari pollard, selain itu asam 

amino dan peptidanya juga diperkirakan memiliki aktifitas antioksidan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan hidrolisat protein pollard terhadap tekstur, daya ikat air, susut masak 

dan mikrostruktur bakso sapi 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan 

hidrolisat protein pollard terhadap tekstur, daya ikat air, susut masak, dan 

mikrostruktur bakso sapi. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan hidrolisat protein pollard terhadap tekstur, daya ikat air, susut masak, 

dan mikrostruktur bakso sapi. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap tekstur, daya 

ikat air, susut masak, dan mikrostruktur bakso sapi. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Bakso daging sapi merupakan makanan tradisional yang digemari oleh 

konsumen di berbagai kalangan masyarakat. Bakso secara tidak sengaja telah 

menerapkan teknologi restructured meat yaitu kemampuan saling mengikat antara 

partikel daging dan bahan-bahan yang ditambahkan (Purnomo, 1998). Suprapti 

(2003) menyatakan bahwa bakso merupakan produk olahan daging yang telah 

dihaluskan dan dicampur dengan bumbu, tepung serta bahan pengikat, kemudian 

dibentuk bulat-bulat dengan diameter 2-4 cm atau sesuai dengan selera dan 

kebutuhan. 

Hidrolisat protein merupakan produk yang dihasilkan dari penguraian 

protein menjadi senyawa-senyawa berantai pendek, apabila 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 (Ariyani et al., 2003). Kajian terbaru 
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menunjukkan bahwa hidrolisis dengan enzim atau asam tertentu, beberapa protein 

pangan dapat berfungsi sebagai antioksidan dalam sistem model (Yamashoji and 

Kajimoto, 1980; Decker, Crum and Calvert, 1992; Chan, Decker, Lee, and 

Butterfield, 1994; Chen, Muramoto and Yamauchi, 1995; Hattori, Yamaji-

Tsukamoto, Kumagai, Feng, and Takahashi, 1998). 

Salah satu sumber protein yang dapat digunakan sebagai bahan hidrolisat 

protein adalah wheat pollard. Pollard merupakan hasil samping dari penggilingan 

tepung terigu yang mempunyai kandungan protein 16-18% dan serat 5% sehingga 

pollard juga dapat dikonsumsi oleh manusia (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. 

Penggunaan hidrolisat protein pollard merupakan hal yang baru sebagai 

alternatif bahan tambahan dalam pembuatan bakso daging sapi. Hidrolisat protein 

pollard diharapkan mampu memberikan perubahan terhadap kualitas fisik bakso 

daging sapi yang meliputi tekstur, daya ikat air, susut masak, dan mikrostruktur 

bakso. 

 

1.6. Hipotesis 

Terdapat perbedaan pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard 

terhadap tekstur, daya ikat air, susut masak, dan mikrostruktur bakso sapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Komposisi Kimia Daging 

Daging adalah salah satu hasil ternak yang mudah rusak akibat dari 

komposisi gizinya yang baik untuk manusia maupun mikroorganisme. Di samping 

itu daging juga merupakan bahan pangan asal ternak yang banyak digemari 

masyarakat karena keragaman yang luas dalam pengolahannya (Purnomo, 1990). 

Komposisi kimia daging terdiri atas 75% air (65-80%), protein 19%      

(16-22%), lemak 3% (0,5-13%), karbohidrat 1% (0,5-1,5%), dan sisanya adalah 

mineral (Buckle,  Edward, Fleet and Wootton, 1987). Daging yang akan diolah 

harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain mempunyai daya mengikat air 

yang tinggi, mempunyai kandungan lemak tertentu, kandungan jaringan ikat dan 

kandungan air tertentu (Gunadi, 1986). Protein daging dibagi menjadi tiga 

kelompok yaitu miofibriler 9,5%, sarkoplasma 6% dan stroma 3%. Lemak terdiri 

atas fosfolipida, kolesterol dan asam-asam lemak esensial. Karbohidrat terdapat 

dalam bentuk glikogen 0,8% dan glukosa 0,1% (Tabrany, 2001). 

Kualitas daging dan karkas dipengaruhi oleh faktor sebelum dan sesudah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 

daging antara lain genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, 

pakan termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik dan mineral). Faktor setelah 

pemotongan yang mempengaruhi kualitas daging antara lain metode pelayuan, 

stimulasi listrik, metode pemasakan, pH karkas dan daging, bahan tambahan 

termasuk enzim pengempuk daging, hormon dan antibiotik, lemak intramuskuler 
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atau marbling, metode penyimpanan dan pengawetan, macam otot daging, dan 

lokasi otot daging (Soeparno, 1994). Bagian-bagian karkas sapi yang sebaiknya 

digunakan sebagai bahan baku bakso adalah bagian penutup (top side), tanjung 

(rump) serta pendasar dan gandik (silver side). 

 

2.2. Bakso Daging Sapi 

Bakso adalah campuran homogen daging, tepung atau pati dan bumbu 

yang telah mengalami proses penekanan dan pemasakan. Daging digiling halus 

dengan screw extruder, kemudian dicampur dengan tepung dan bumbu di dalam 

alat pencampur khusus sehingga bahan tercampur menjadi bahan pasta yang 

sangat rata dan halus. Pasta kemudian dicetak berbentuk bulat dan direbus sampai 

matang (Anonim, 2009
a
). Bakso merupakan produk olahan daging yang digiling, 

dicampur tepung, bumbu-bumbu, kemudian dicetak dan direbus (Astawan dan 

Astawan, 1989). 

Bakso merupakan makanan olahan asal daging secara tradisional yang 

biasanya dibuat dari daging sapi dan sebagai bahan pengisi dan pengikat banyak 

digunakan tepung tapioka atau pati dari ketela pohon, sedangkan sebagai bahan 

tambahan adalah garam, bawang putih, bahan kimia tambahan seperti sodium 

trifosfat, dan bahan-bahan penyedap lainnya seperti Monosodium                    

Glutamat (MSG) (Purnomo, 1997). Syarat-syarat mutu bakso daging yang diolah 

hendaknya merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI 01-3818), yang di 

antaranya adalah memiliki bau normal dan khas daging, berasa gurih, berwarna 

normal, bertekstur kenyal, kandungan air maksimal 70,0% (b/b), protein minimal        

9,0% (b/b), lemak maksimal 2,0% (b/b), dan tidak boleh mengandung boraks 

(Badan Standardisasi Nasional, 1995). 



9 

 

Bakso merupakan produk daging olahan khas Indonesia yang biasanya 

disajikan panas dan mempunyai nilai gizi yang tinggi karena kaya akan protein 

hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama untuk pertumbuhan 

(Triatmodjo, 1992). Suprapti (2003) menyatakan bahwa bakso produk olahan 

daging, ikan, tahu 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 diperoleh dari 

campuran daging ternak dengan kadar air daging kurang dari 50% dari total 

adonan pati atau serealia (gandum dan jagung) dengan atau tanpa penambahan 

tambahan lain serta bahan tambahan makanan yang diizinkan, kemudian digiling, 

dicetak, dan direbus. 

 

2.3. Hidrolisat Protein Pollard 

Saxelby and Venn-Brown (1980) menyatakan, pollard merupakan dedak 

halus (katul) hasil penggilingan gandum yang terdiri atas lembaga, kulit ari dan 

ikutan pati. Lembaga merupakan sumber lemak, vitamin B (tiamin), vitamin E          

(α-tokoferol), gula terutama sukrosa dan rafinosa, serta mineral khususnya fosfor. 

 Dedak gandum (bran dan pollard) memiliki kandungan protein sebesar   

16-20%. Protein dedak gandum dapat diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya 

menjadi 4 fraksi yaitu: (1) albumin yang larut air, (2) globulin yang larut dalam 

larutan garam encer tetapi tidak larut dalam air, (3) prolamin yang larut dalam 

etanol 70% tetapi tidak larut dalam larutan alkohol absolut ataupun air, (4) glutein 

yang larut dalam larutan asam atau basa tetapi tidak larut dalam alkohol, air dan 

larutan garam. Proporsi fraksi protein pada dedak sebesar 3-5% albumin, 6-10% 

globulin, 40-50% prolamin, dan 30-40% glutein (% total protein) (Kent, 1983). 
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Lahl and Braun (1994) menyatakan bahwa hidrolisat protein pollard 

merupakan produk yang dihasilkan dari peruraian protein pollard menjadi 

senyawa-senyawa berantai pendek karena adanya proses hidrolisis baik oleh 

enzim, asam maupun basa. Hidrolisat yang sempurna akan menghasilkan 18-20 

jenis asam amino. Proses pembuatan hidrolisat protein pollard yang paling efisien 

adalah secara enzimatis karena enzim menghasilkan peptida yang tinggi dan 

kurang kompleks serta mudah dipecah-pecah. Di samping itu, hidrolisis 

menggunakan enzim dapat menghasilkan hidrolisat yang terhindar dari perubahan 

dan penghancuran produk secara hidrolitik, karena pada proses hidrolisis dengan 

asam maupun basa dapat merusak sebagian asam amino dan juga menghasilkan 

senyawa beracun seperti lysino-alanin. 

Pembuatan hidrolisat protein mempunyai beberapa faktor sangat 

berpengaruh terhadap kecepatan hidrolisis dan kekhasan produk, yaitu suhu, 

waktu hidrolisis, dan konsentrasi enzim yang ditambahkan, sedangkan 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 berlebih menyebabkan jumlah peptida dan 

asam amino menurun dan jumlah padatan tidak fungsional meningkat. Bila 

hidrolisis dilakukan dengan sempurna maka akan diperoleh hidrolisat dengan 18-

20 macam asam amino.  Produk akhir hidrolisat protein dapat berupa cair, pasta 

atau bubuk yang bersifat higroskopis (Giyatmi, 2000). Komposisi proksimat 

gandum  dan pollard dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi proksimat gandum dan pollard 

 

Bahan Pakan 
Bahan 

Kering 

Protein 

Kasar 

Lemak 

Kasar 

Serat 

Kasar 
Abu Kalsium Fosfor 

Tepung gandum 88.63 16.27 1.76 1.36 1.01 0.04 0.24 

Dedak gandum, kasar 89.14 15.44 3.11 10.07 4.90 0.12 0.95 

Dedak gandum, lembut 88.65 11.32 2.12 7.53 3.90 0.19 0.98 

Pollard gandum 86.70 16.10 4.50 7.40 4.70 - - 

Pollard gandum, kasar 88.18 17.15 3.79 8.67 5.15 0.26 1.34 

Pollard gandum, lembut 88.32 12.95 4.51 7.38 5.98 0.12 0.73 

Sumber : Anonymous (2004) 

 

Wheat pollard pada penelitian ini mempunyai 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 kandungan protein yang lebih 

tinggi yaitu sekitar 65-70%. 

 

2.4. Bahan Pembuatan Bakso 

2.4.1.   Tepung Tapioka 

Tepung tapioka merupakan bahan pengisi (filler) yang biasa digunakan 

dalam pembuatan bakso yang 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). 

Purnomo (2007) menyatakan bahwa substitusi tepung tapioka sebanyak 

10% memberikan skor penilaian organoleptik yang dapat diterima panelis. 
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Triatmodjo (1992) menganjurkan agar substitusi daging dengan bahan pengisi 

atau pengikat ini tidak melebihi 50%, karena substitusi sebanyak ini akan 

mempengaruhi komposisi produk, kualitas fisik serta sifat-sifat organoleptik.. 

Komposisi tapioka dalam 100 gram bahan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Komposisi tapioka dalam 100 gram bahan 

 

Komposisi Kandungan 

Kalori (kal) 

Karbohidrat (%) 

Protein (%) 

Lemak (%) 

Ca (mg) 

P (mg) 

Fe (mg) 

Vitamin B (mg) 

Air (%) 

363,0 

  88,2 

    1,1 

    0,5 

  84,0 

 125,0 

    1,0 

    0,4 

    9,1 

Sumber: Tjokroadikosoemo (1993). 

 

Beberapa sifat pati adalah mempunyai rasa yang tidak manis, tidak larut 

dalam air dingin tetapi di dalam air panas dapat membentuk sol atau gel yang 

bersifat kental. Sifat kekenyalannya ini dapat digunakan untuk mengatur tekstur 

makanan dan sifat gelnya dapat diubah oleh gula atau asam. Pati di dalam 

tanaman dapat merupakan energi cadangan, di dalam biji-bijian pati terdapat 

dalam bentuk granula. Penguraian tidak sempurna dari pati dapat menghasilkan 

dekstrin yaitu sesuai bentuk oligosakarida (Winarno, 1980). Sifat fisikokimia pati 

tapioka dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Sifat fisikokimia pati tapioka 

 

Sifat fisikokimia Pati tapioka 

Kadar air (%) 

Kadar pati (%) 

Kadar amilosa (%) 

Kadar amilopektin (%) 

Bentuk granula 

Ukuran granula (µm) 

Suhu gelatinisasi (°C) 

11,54 

51,36 

17,41 

82,13 

Oval 

5-35 

52-64 

Sumber: Haris (2001) 

2.4.2. Bawang Putih 

Soeparno (1998) menyatakan bahwa penambahan bawang putih pada 

produk olahan daging dimaksudkan untuk meningkatkan cita rasa di samping 

untuk menutupi adanya aroma yang tidak dikehendaki seperti bau daging yang 

terlalu tajam atau bahkan sedikit tengik. Komposisi dan kandungan gizi bawang 

putih dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Komposisi dan kandungan gizi bawang putih 

 

Nutrisi Unit Nilai per 100 gram 

Energi 

Energi 

Air 

Karbohidrat 

Protein 

Serat 

Abu 

Gula 

Lemak 

Potasium (K) 

Kalsium (Ca) 

Fosfor (P) 

Vitamin C 

kkal 

kJ 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

mg 

mg 

mg 

mg 

149 

623 

58,58 

33,06 

6,36 

2,1 

1,50 

1,00 

0,50 

401 

181 

153 

31,2 

Sumber : Anonymous (2009) 

 

Rukmana (1995) menyatakan bahwa kandungan senyawa yang sudah 

ditemukan pada bawang putih di antaranya adalah allisin dan diallil sulfida. 



14 

 

Kandungan allisin dan diallil sulfida tidak hanya bermanfaat sebagai obat untuk 

kesehatan manusia, tetapi juga dapat digunakan sebagai bakterisida dan fungisida 

pada pengendalian penyakit tanaman budidaya. Senyawa kimia allisin dan diallil 

sulfida memiliki sifat bakterisida dan menghambat perkembangan cendawan 

maupun mikroorganisme lainnya. 

 

2.4.3. 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. Pemakaian garam dalam pembuatan bakso berkisar 

antara 5-10% dari berat daging (Anonimus, 2009). 

Usmiati dan Priyanti (2006) menyatakan bahwa garam berfungsi 

mengekstraksi protein miofibril dan meningkatkan daya simpan karena dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Garam juga berperan 

dalam menentukan tekstur produk dengan cara meningkatkan kelarutan protein. 

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), karena pada 

keadaan tersebut pH masih di atas 5,5 sehingga belum terbentuk ikatan antara 

miosin dan aktin. 

 

2.4.4. Putih Telur 

Telur yang digunakan dalam pembuatan bakso ini adalah telur ayam dan 

bagian telur yang digunakan adalah putih telur yang berfungsi sebagai pengikat 

bahan-bahan lain dalam adonan, pemberi rasa lezat, dan memberi tekstur adonan 
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yang rata dan kalis. Banyaknya putih telur sekitar 60% dari berat telur. Telur 

memiliki daya emulsi sehingga menjaga kestabilan adonan (Daniati, 2005). 

Telur utuh mengandung kurang lebih 13% protein, yang terdiri atas 3% di 

cangkang, 11% di putih telur dan 17,5% di bagian kuning telurnya. Protein putih 

telur terdiri atas empat jenis protein yaitu ovalbumin, ovotransferrin 

(conalbumin), lisozim, ovomucoid dan ovomucin. Protein dominan yang ada pada 

putih telur adalah ovalbumin yang merupakan golongan protein globuler. 

Kandungan lisosim pada putih telur mempunyai aktivitas antibakteri terutama 

pada bakteri gram positif (Doi and Kitabake, 1997). Komposisi dan kandungan 

gizi putih telur dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Komposisi dan kandungan gizi putih telur 

 

Nutrisi Unit Nilai per 100 gram 

Energi 

Air 

Protein 

Karbohidrat 

Gula 

Abu 

Glukosa 

Lemak 

Sodium (Na) 

Potasium (K) 

kkal 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

mg 

mg 

48 

87,57 

10,90 

0,73 

0,71 

0,63 

0,34 

0,17 

166 

163 

Sumber : Anonymous (2009) 

2.4.5. Gula 

Beberapa gula misalnya glukosa, fruktosa, maltosa, sukrosa, dan laktosa 

mempunyai sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda misalnya dalam hal rasa 

manisnya, kelarutan di dalam air, energi yang dihasilkan, mudah tidaknya 

difermentasi oleh mikroorganisme tertentu, daya pembentukan karamel jika 

dipanaskan dan pembentukan kristalnya. Gula-gula tersebut pada konsentrasi 



16 

 

yang tinggi dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pengawet (Winarno, 1980). Beberapa di antaranya yaitu 

gula-gula pereduksi dapat bereaksi dengan protein membentuk warna gelap yang 

dikenal sebagai reaksi “browning”. 

 

2.4.6. 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 selama proses pembuatan bakso. 

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 dalam adonan berfungsi 

untuk melarutkan garam dan menyebarkannya secara merata ke seluruh bagian 

daging, memudahkan ekstraksi protein dari daging dan membantu dalam 

pembentukan emulsi. 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. Untuk menghasilkan tekstur adonan yang sama, semakin 

banyak penambahan tepung semakin banyak air yang harus ditambahkan 

(Anonim, 2009
a
). 
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2.5. Kualitas Fisik Bakso 

2.5.1. Tekstur 

Hidayati (2002) menyatakan bahwa pengukuran daya putus dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat Universal Testing Instrument (Instron) 

model mesin Lloyd. Mesin Lloyd dihidupkan terlebih dahulu selama 10 menit. 

Pada mesin Lloyd diatur sesuai dengan ketentuan pengukuran daya putus             

di antaranya:  mode compression; upper cycle limit 4 mm ; lower cycle limit 3 

mm; test speed 60 mm/menit; chart speed  20 mm/menit; sample width 10 mm; 

depth 10 mm dan gauge length 10 mm. Sampel bakso disiapkan dengan dipotong 

membentuk kubus berukuran 1 x 1 x 1 cm
3
. Sampel diletakkan di bawah alat 

penekan dan mesin dijalankan. Pengukuran daya putus dapat dilihat pada monitor 

yang nilainya bersatuan Newton (N), semakin tinggi nilai yang terdapat pada 

monitor menunjukkan semakin besar tekstur sampel bakso (keras). 

Pengukuran daya putus produk olahan daging dapat dilakukan dengan 

memberikan sejumlah kekuatan untuk menekan sampel melalui alat penekan 

sehingga stres kontak langsung dengan panel tekan. Daya putus mengukur kriteria 

yang mematahkan otot elongasi atau ukuran terpanjang serat otot. Di dalam 

daging postmortem, tidak adanya adenosin trifosfat (ATP) menyebabkan 

hilangnya kalsium dari sistem pompa dan miosin akan terikat bersama aktin 

membentuk rantai aktomiosin yang kaku. Tekstur produk olahan daging 

terestrukturisasi berkorelasi erat dengan kemampuan untuk mengikat partikel-

partikel otot dan jumlah protein miofibril yang terekstrak, yakni produk akan lebih 

elastis dengan adanya ikatan aktin-miosin. Nilai daya putus bakso akan meningkat 

seiring dengan peningkatan jumlah tepung tapioka yang ditambahkan. Pada 
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penelitiannya didapatkan nilai daya putus dalam pembuatan bakso berdasarkan 

level pati yang berbeda yaitu penambahan tepung tapioka sebanyak   5 %, 10 % 

dan 15 % mempunyai nilai daya putus secara berturut-turut sebesar 19,112 N; 

21,609 N dan 22,333 N.  (Rahardiyan, 2004). 

Setiawati (2004) 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. 

 

2.5.2. Daya Ikat Air 

Soeparno (1998) menyatakan bahwa daya ikat air oleh protein daging 

dalam bahasa asing disebut sebagai water holding capacity (WHC) didefinisikan 

sebagai kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang ditambahkan 

selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan daging, 

pemanasan, penggilingan dan tekanan. Daging juga mempunyai kemampuan 

untuk menyerap air secara spontan dari lingkungan yang mengandung cairan 

(water absorption). 

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 kira-kira 4%, lapisan ini akan terikat oleh protein 

bila 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). 
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Capozzi et al. (1998) menyatakan, WHC adalah parameter kualitatif yang 

penting dalam industri pengolahan daging karena memiliki karakteristik sensor 

yang akurat baik pada saat proses penyimpanan maupun pada saat proses 

pengolahan yang akan berpengaruh terhadap ikatan air pada daging. Hilangnya 

drip (drip loss) secara relevan menunjukkan kerusakan komersial yaitu terjadi 

penurunan berat produk akhir dan hilangnya kandungan nutrisi dengan 

konsentrasi tinggi. 

Soeparno (1998) juga menyatakan bahwa daya ikat air oleh protein daging 

dapat ditentukan dengan beberapa cara antara lain metode Hamm (1972) yaitu 

dengan membebani atau mengepres 0,3 gram sampel daging dengan beban 35 kg 

pada suatu kertas saring di antara dua plat kaca selama 5 menit. Pada kertas saring 

akan terlihat suatu area yang tertutup oleh sampel daging yang telah menjadi pipih 

dan luas area basah di sekelilingnya. Kedua area tersebut ditandai atau digambar 

pada kertas grafik atau kertas kalkir untuk memudahkan dalam menghitung luas 

kedua area tersebut. Area basah diperoleh dengan mengurangkan area yang 

tertutup daging dari area total yang meliputi pula area basah pada kertas saring.  

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 

5%, 10% dan 15% secara berturut-turut mempunyai nilai sebesar 32,16%, 47,55% 

dan 55,29%. 
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2.5.3. Susut Masak 

Susut masak dapat digunakan untuk meramalkan jumlah kandungan cairan 

dalam daging masak. Daging yang mempunyai susut masak rendah mempunyai 

kualitas fisik yang relatif lebih baik daripada daging dengan susut masak yang 

lebih besar, karena nutrisi yang hilang selama pemasakan lebih sedikit. Sifat 

mekanik daging termasuk susut masak merupakan indikasi dari sifat mekanik 

miofibril dan jaringan ikat dengan bertambahnya umur ternak terutama 

peningkatan panjang sarkomer. Beberapa faktor yang berpengaruh pada susut 

masak adalah umur ternak, jenis kelamin dan konsumsi pakan (Soeparno, 1998). 

Adrian (2009) menyatakan bahwa pengukuran susut masak berdasarkan 

AMSA guidelines (1978) dilakukan dengan suhu pemanasan 70
o
C. Sampel 

terlebih dahulu dipanaskan pada suhu 40
o
C sebelum dinaikkan suhunya pada suhu 

internal (70 
o
C). Sampel yang telah masak dibiarkan pada suhu ruangan kemudian 

ditimbang. Persentase susut masak ditentukan dengan cara mengurangi sampel 

setelah perebusan dengan sampel sebelum perebusan dibagi dengan berat sampel 

sebelum perebusan. 

Susut masak dapat dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer serabut otot, 

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

sampel daging dan penampang lintang daging. Pada umumnya susut masak 

bervariasi antara 1,5-54,5% dengan kisaran 15-40% (Soeparno, 1998).  

Hasil penelitian 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%. Pada penelitian yang dilakukan oleh 
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Setiawati (2004), bakso sapi dengan penambahan tepung tapioka sebanyak 15% 

dan STPP sebanyak 0,5% memberikan nilai rataan susut masak sebesar 3,115%. 

 

2.5.4. Mikrostruktur 

 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 (Hidayati, 2002). 

 Yuliati (1999) menyatakan bahwa pengujian mikrostruktur bakso dapat 

dilakukan dengan menggunakan Scanning Electron Microscopy. Sampel bakso 

dipotong berukuran 2-3 mm dengan silet. Sampel kemudian dicampur dengan          

2% glutaraldehid dalam bufer fosfat pH 7,3 dan dikeringkan menggunakan 

Critical Point Drying (CPD) selama 72 jam kemudian diletakkan pada alat 

penahan yang terbuat dari plat kuningan. Sampel pada penahan dilapisi dengan 

emas 24 karat menggunakan ion sputter-fine coater selama 1,5 menit atau 

mencapai ketebalan sekitar 0,25 mm. Sampel yang telah dilapisi diamati di bawah 

alat Scanning Electron Microscope pada pembesaran 1500 kali. 

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. Ada jaringan tiga dimensi jika terlihat struktur yang kasar dan terdapat 
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rongga yang terbuka dapat diasumsikan awal terjadinya penyusunan kembali 

jaringan aktomiosin. Fenomena keluarnya lemak dari struktur emulsi 

meninggalkan tempat kosong dari Interfacial Film Protein (IFP) dan proses 

penyusutan jaringan protein pada saat pemanasan merupakan latar belakang 

terjadinya penyusunan kembali matriks. Pada proses emulsifikasi, peran lemak 

sangat penting, sel menjadi rusak, lemak mencair dan rongga-rongga dari berbagai 

macam ukuran droplet terbentuk kembali sebagai matriks protein. Pada 

penelitiannya menunjukkan mikrostruktur bakso dengan penambahan tapioka 

sebesar 15% pada pembesaran 1500 kali. Mikrograf menunjukkan bagian yang 

tidak homogen antara matriks aktomiosin dengan granula tepung. Pada mikrograf 

juga ditampakkan rongga - rongga lemak meninggalkan untaian protein 

pembentuk jaringan aktomiosin tiga dimensi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan 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 Mikroskopi 

Elektron Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga untuk pengujian 

mikrostruktur bakso. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso sapi yang dibuat 

dari daging sapi 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 atas 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.  
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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, beban 35 kg, kaca, kertas 

Whatman no. 42, kertas label, kertas grafik, dan plastik. 

 

3.3. Metode Penelitian  

3.3.1. Rancangan Percobaan 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

rancangan acak kelompok (RAK) dengan lima kali ulangan. Pengelompokan 

didasarkan pada kualitas daging yang kemungkinan bervariasi dikarenakan waktu 

pengambilan sampel yang tidak bersamaan. Perlakuan tingkat penambahan 

hidrolisat protein pollard adalah tanpa penambahan HPP, penambahan HPP 1%, 

2%, dan 3%. 

 

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 
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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 1. Tahap 

selanjutnya setelah tersedia konsentrat protein pollard adalah hidrolisis protein 

secara enzimatik untuk memperoleh hidrolisat protein pollard. 

 Hidrolisis enzimatik terhadap protein pollard dilakukan menurut               

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

berikut : dua persen larutan protein dari konsentrat protein pollard dihidrolisis 

selama 6 jam dengan enzim tripsin. Suhu hidrolisis adalah 37
0
C 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 2. 

 

3.3.3. Prosedur Pembuatan Bakso 

 Prosedur pembuatan bakso yang dilakukan pada penelitian ini menurut 

Wibowo (2000) 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 ditambahkan dengan tepung tapioka, garam, bawang putih, 

putih telur, gula, air es dan hidrolisat protein pollard (0%, 1%, 2% atau 3%). 
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4. Pencampuran daging giling yang telah ditambahkan dengan tepung tapioka, 

garam, bawang putih, putih telur, gula, air es dan hidrolisat protein pollard 

(0%, 1%, 2% atau 3%).  

5. Setelah siap adonan tersebut dicetak menjadi bulatan-bulatan bakso yang siap 

direbus. Pembentukan menjadi bulat dengan menggunakan tangan, bakso 

dicetak dengan berat ± 8-10 g dan direbus melalui 2 tahapan yaitu tahap 

pertama air dengan suhu 60
o
C-80

o
C selama ± 7 menit sampai mengapung. 

Perebusan tahap kedua dengan air mendidih selama ±  3 menit. 

6. Bakso yang telah matang diangkat, ditiriskan dan dibiarkan pada suhu  ruang. 

Diagram alir prosedur pembuatan bakso dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

3.3.4. Komposisi Adonan Bakso 

Komposisi adonan bakso dalam penelitian ini 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 

 

Bahan-Bahan 
Penambahan HPP 

 0 %  1 %  2 %  3 % 

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 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

Daging dipotong kecil-kecil 

Daging digiling dengan meat grinder sampai halus 

Pencampuran adonan 

Perebusan dalam air pada suhu 60
o
C – 80

o
C selama + 7 menit, 

kemudian dengan air mendidih selama + 3 menit. 

Pencetakan bulat-bulat 

Analisis : 

1. Tekstur 

2. Daya ikat air 

3. Susut masak 

4. Mikrostruktur 

Penirisan dan pendinginan 

Adonan 

Daging giling 

Bakso 

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 bakso, sedangkan variabel terikatnya adalah 

kualitas fisik pada bakso yang meliputi tekstur, daya ikat air, susut masak, dan 

mikrostruktur. 

 

3.5. Pengujian Kualitas Fisik Bakso 

Pengujian kualitas fisik bakso pada penelitian ini meliputi : 

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

mengikuti prosedur Fernandez et al. (1996) seperti pada Lampiran 3. 

b. Pengujian daya ikat air dengan metode penekanan dengan kertas saring 

(Filter Paper Press Method) mengikuti prosedur Hamm dalam Soeparno 

(1998) seperti pada Lampiran 4. 

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

seperti pada Lampiran 5. Sampel yang digunakan pada pengujian susut 

masak bakso adalah sampel bakso. 

d. Pengujian mikrostruktur dengan SEM mengikuti prosedur Yuliati (1999) 

dan UPT SEM (2005) seperti tertera pada Lampiran 6. 

 

3.6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari pengujian tekstur, daya ikat air dan susut masak 

dianalisis untuk mengetahui perbedaan pengaruh dari perlakuan dengan 

menggunakan analisis ragam dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan  

(Yitnosumarto, 1991). Data yang diperoleh dari pengujian mikrostruktur dianalisis 

secara deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan penilaian kepada 
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variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya, menunjukkan pada 

pernyataan keadaan yaitu ukuran kualitas (Arikunto, 1995). 

 

3.7. Batasan Istilah 

1. Bakso adalah produk daging olahan dari daging sapi, kemudian ditambah 

tepung tapioka, hidrolisat protein pollard, putih telur, bawang putih, gula, 

garam dan air es sehingga terbentuk adonan dan dibentuk seperti bulatan-

bulatan kecil, kemudian dimasukkan dalam air pada suhu 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.  Tekstur Bakso 

Hasil analisis ragam (Lampiran 7) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan hidrolisat protein pollard  (HPP) pada bakso tidak mempengaruhi 

tekstur bakso. Rata-rata tekstur bakso disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-rata tekstur bakso (N) 

 

Penambahan 

HPP  

Kelompok 
Rataan ± SD 

1 2 3 4 5 

Kontrol 18,64 14,72 15,70 14,72 8,83 14,52 ± 3,56 

1% 16,68 13,24 12,26 14,22 10,30 13,34 ± 2,36 

2% 9,81 18,64 11,77 16,19 14,72 14,23 ± 3,50 

3% 12,75 14,22 15,21 13,24 17,17 14,52 ± 1,76 

Rataan 14,27 15,21 13,74 14,59 12,76   

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa tiap perlakuan penambahan HPP tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap tekstur bakso, hal ini dapat 

disebabkan oleh hidrolisat protein pollard yang ditambahkan mempunyai susunan 

asam amino yang berbeda dengan susunan asam amino yang terdapat dalam 

protein miofibril sehingga perbedaan susunan asam amino ini dapat 

mempengaruhi tekstur bakso. Menurut Lan, Novakofski, McCuster, Brewer, Carr, 

and Mckeith (1995), perbedaan susunan protein ini kemungkinan akan 

mengakibatkan kemampuan mengikat air dan membentuk gel yang berbeda 

sehingga mengakibatkan tidak mampu membentuk kesatuan matriks yang 

kompak.  
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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 sapi, 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. Pengaruh penambahan 

hidrolisat protein pollard terhadap tekstur bakso dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap tekstur 

         bakso 

 

Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai tekstur tertinggi 

diperoleh pada perlakuan tanpa penambahan HPP dan pada penambahan HPP 3% 

yaitu dengan nilai rataan 14,52 N, sedangkan nilai tekstur terendah diperoleh pada 

perlakuan penambahan HPP 1% yaitu dengan nilai rataan 13,34 N. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rahardiyan (2004), nilai tekstur dalam pembuatan 

bakso berdasarkan level pati yang berbeda yaitu penambahan tepung tapioka 
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sebanyak 5%, 10% dan 15% mempunyai nilai secara berturut-turut sebesar  

19,112 N; 21,609 N dan 22,333 N.  

Grafik batang Gambar 2 menunjukkan bahwa tekstur bakso pada 

perlakuan penambahan HPP 1%, 2% dan 3%  cenderung mengalami peningkatan. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih ada pengaruh hidrolisat protein dari pollard 

dalam membantu protein miofibril dalam daging untuk membentuk matriks gel 

yang merupakan gabungan antara protein dan pati yang terikat oleh ikatan 

hidrogen. Berdasarkan data pada Tabel 7 dan grafik batang Gambar 2 

menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penambahan hidrolisat protein dari 

pollard, maka nilai tekstur menjadi semakin besar. 

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.  

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 WHC bakso maka dapat meningkatkan nilai tekstur 

bakso. Syamsir (2007) menyatakan bahwa WHC adalah kemampuan daging untuk 

mempertahankan kandungan air bebasnya pada saat diberikan tekanan dari luar 
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seperti pemanasan, penggilingan atau pengepresan. Banyak dari sifat fisik daging 

termasuk warna, tekstur dan kekerasan dari daging mentah, dipengaruhi oleh WHC 

daging. 

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 penambahan HPP 3% yaitu 

3,12% mempunyai nilai tekstur bakso tertinggi yaitu 14,52 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. 

 

4.2.  Daya Ikat Air Bakso 

Hasil analisis ragam (Lampiran 8) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan hidrolisat protein pollard pada bakso tidak mempengaruhi daya ikat 

airnya. Rata-rata daya ikat air bakso disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Rata-rata daya ikat air bakso ( % ) 

 

Penambahan 

HPP 

Kelompok 
Rataan ± SD 

1 2 3 4 5 

Kontrol 65,94 58,10 48,56 63,24 60,16 59,20 ± 6,65 

1% 59,69 57,58 59,52 59,95 70,46 61,44 ± 5,13 

2% 51,65 58,64 62,83 69,28 61,29 60,74 ± 6,42 

3% 57,56 59,23 67,93 71,24 69,11 65,01 ± 6,19 

Rataan 58,71 58,39 59,71 65,93 65,26  
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Tabel 8 menunjukkan bahwa tiap perlakuan penambahan HPP tidak 

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

menunjukkan bahwa tiap perlakuan penambahan hidrolisat protein dari pollard 

tidak memberikan pengaruh dalam membantu protein miofibril yang terdapat 

dalam daging untuk mempertahankan kandungan air bebas pada saat diberikan 

tekanan dari luar (seperti pemanasan, penggilingan atau pengepresan). Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Hamm (1986) yang 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. Pengaruh penambahan hidrolisat protein 

pollard terhadap daya ikat air bakso dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap  

        daya ikat air bakso 
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Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa nilai daya ikat air tertinggi 

diperoleh pada perlakuan penambahan HPP 3% yaitu dengan nilai rataan 65,01%. 

Nilai daya ikat air terendah diperoleh pada perlakuan tanpa penambahan HPP 

yaitu dengan nilai rataan 59,20%. Menurut Widyastuti (1999), rerata penggunaan 

konsentrasi pati menunjukkan kenaikan cenderung positif linier. Rata-rata WHC 

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

mempunyai nilai sebesar 32,16%, 47,55% dan 55,29%. 

Grafik batang Gambar 3 menunjukkan bahwa daya ikat air bakso 

mengalami peningkatan seiring penambahan HPP, hal ini juga dapat disebabkan 

oleh terjadinya peningkatan pH seiring penambahan HPP. Nilai rata-rata pH pada 

penelitian ini pada perlakuan tanpa penambahan HPP, penambahan HPP 1%, 2% 

dan 3% secara berturut-turut mempunyai nilai sebesar 6,6; 6,6; 6,6 dan 6,7. 

Berdasarkan data hasil analisis daya ikat air apabila dibandingkan dengan data 

hasil analisis pH terdapat korelasi bahwa semakin meningkatnya nilai pH seiring 

penambahan HPP, nilai daya ikat air juga semakin meningkat. Syamsir (2007) 

menyatakan bahwa titik isoelektrik daging berlangsung pada pH sekitar 5,4-5,6. 

Jika pH daging ditingkatkan di atas pH isoelektrik atau diturunkan di bawah pH 

isoelektrik, maka molekul yang bermuatan di dalam daging akan saling         

tolak-menolak sehingga ruang antar protein akan meningkat dan daya ikat air akan 

meningkat. Kondisi pH daging akan berpengaruh kepada struktur, pengembangan 

(swelling) dan daya larut protein. Kondisi protein ini akan berpengaruh terhadap daya 

ikat air (WHC) dan juiciness, daya emulsi, kemampuan membentuk gel, kekerasan, 

warna dan umur simpan. 
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4.3.  Susut Masak Bakso 

Hasil analisis ragam (Lampiran 9) menunjukkan bahwa perlakuan 

penambahan hidrolisat protein pollard pada bakso tidak mempengaruhi susut 

masak bakso. Rata-rata susut masak bakso disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. Rata-rata susut masak bakso (%) 

 

Penambahan 

HPP 

Kelompok 
Rataan + SD 

1 2 3 4 5 

Kontrol 3,23 2,21 4,25 3,40 5,49 3,72 ± 1,23 

1% 3,94 3,13 3,23 2,19 3,71 3,24 ± 0,68 

2% 3,17 4,10 3,73 3,31 2,51 3,36 ± 0,60 

3% 3,63 3,24 2,11 1,92 4,69 3,12 ± 1,14 

Rataan 3,49 3,17 3,33 2,71 4,10   

 

 

Tabel 9 menunjukkan bahwa tiap perlakuan penambahan HPP tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap susut masak bakso, hal ini 

menunjukkan bahwa hidrolisat protein dari pollard yang ditambahkan telah 

berikatan dengan pati dan air dalam menyusun matriks gel bakso sehingga nutrisi 

yang hilang lebih sedikit. Soeparno (1998) menyatakan bahwa daging yang 

mempunyai susut masak rendah mempunyai kualitas fisik yang relatif lebih baik 

karena nutrisi yang hilang selama pemasakan lebih sedikit. 

Susut masak merupakan fungsi dari temperatur dan lama pemasakan. 

Susut masak juga 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). Pengaruh penambahan 

hidrolisat protein pollard terhadap susut masak bakso dapat dilihat pada     

Gambar 4. 
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Gambar 4. Pengaruh penambahan hidrolisat protein pollard terhadap  

        susut masak bakso 

 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai susut masak tertinggi 

terdapat pada perlakuan tanpa penambahan HPP yaitu sebesar 3,72%. Nilai susut 

masak terendah terdapat pada perlakuan penambahan HPP 3% yaitu sebesar 

3,12%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2004), bakso sapi 

dengan penambahan tepung tapioka sebanyak 15% dan STPP sebanyak 0,5% 

memberikan nilai rataan susut masak sebesar 3,115%. 

Pada grafik Gambar 4 menunjukkan bahwa susut masak bakso mengalami 

penurunan seiring penambahan HPP. Penurunan nilai susut masak ini mempunyai 

korelasi yang jelas dengan nilai daya ikat air (Tabel 8) yang terjadi pada tiap 

perlakuan penambahan HPP. Data hasil analisis susut masak apabila dibandingkan 

dengan data hasil analisis daya ikat air terdapat korelasi yang jelas bahwa semakin 

meningkatnya perlakuan penambahan HPP pada bakso, nilai daya ikat air semakin 

meningkat dan nilai susut masak semakin menurun, hal ini menunjukkan bahwa 

HPP membantu protein miofibril dalam mengikat air bebas sehingga kandungan 

air bebas di dalam bakso sedikit yang keluar pada saat pemanasan. Pearson and 
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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. 

 

4.4.   Mikrostruktur Bakso 

Hasil scanning electron microscopy (SEM) bakso menunjukkan bahwa 

pada tiap-tiap perlakuan penambahan hidrolisat protein pollard memberikan 

perbedaan terutama pada struktur tiga dimensi dan tekstur. Gambar mikrostruktur 

bakso pada tiap perlakuan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

     

   A            B 

     

   C             D 

Keterangan : (1) matriks; (2) rongga dan (3) granula pati 

 

Gambar 5. Mikrostruktur bakso dengan perbesaran 1500 x : (a) tanpa penambahan HPP,                

(b) penambahan HPP 1%, (c) penambahan HPP 2% dan (d) penambahan HPP 3% 
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Mikrostruktur bakso pada Gambar 5a pada bakso tanpa penambahan HPP 

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, pada Gambar 5a 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 penambahan HPP 1% (Gambar 5b) 

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. 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 penambahan HPP 2% (Gambar 5c)  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. Pada produk bakso, 

mikrostruktur yang diharapkan adalah mempunyai rongga yang sedikit dan 

berukuran kecil agar terbentuk tekstur yang kompak dan halus. 

Hasil SEM pada bakso dengan penambahan HPP 3% (Gambar 5d)  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. Lawrie (2003) menyatakan bahwa bakso yang 
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mengandung kadar pati dan protein tinggi akan menghasilkan gel yang lebih 

kompak. Pati akan berikatan dengan sesamanya maupun dengan protein selama 

proses gelatinisasi. 

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 

tiga dimensi bakso. Data 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 (65,01%) dan mempunyai nilai susut 

masak terendah (3,12%) 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 14,52 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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penambahan hidrolisat protein pollard cenderung meningkatkan tekstur dan 

daya ikat air serta menurunkan susut masak bakso.  

2. Perlakuan penambahan hidrolisat protein pollard 3% menunjukkan kualitas 

fisik bakso yang lebih baik dibandingkan dengan penambahan hidrolisat 

protein pollard 0%, 1% dan 2%.  

3. Perlakuan penambahan hidrolisat protein pollard 3% memberikan hasil yang 

terbaik dari segi nilai tekstur sebesar 10,10 N dan nilai daya ikat air yang 

tinggi sebesar 53,78% serta nilai susut masak yang rendah sebesar 7,95%. 

 

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 Konsentrat Protein Pollard              

(Saunders, Connors, Edward dan Kohler dalam Sugijanto dan 

Manullang, 2001) 

  

Pembuatan konsentrat protein pollard dalam penelitian ini menggunakan 

metode ekstraksi basa menurut Saunders et al. (1975) dalam Sugijanto dan 

Manullang (2001), prosedurnya tertera seperti di bawah ini:  

1. Pembuatan Pollard Rendah Lemak 

 Penepungan dan pengayakaan 80 mesh dari bahan awal untuk pengecilan 

dan kesamaan ukuran. 

 Pelarutan pollard dengan menggunakan pelarut organik heksan (teknis) 

dengan perbandingan 1 : 2 (w/v) untuk melarutkan kandungan lemak dalam 

bahan. 

 Larutan digoyang selama 1 jam dengan kecepatan 130 rpm yang berfungsi 

untuk membantu proses pelarutan lemak lebih optimal. 

 Penyaringan larutan dengan menggunakan kain saring untuk diambil 

residunya. 

 Pengeringan residu selama 1-2 jam pada suhu 60
o
C menggunakan oven 

pengering hingga diperoleh pollard rendah lemak. 

2. Pembuatan Konsentrat Protein Pollard 

 Pelarutan pollard rendah lemak dengan akuades perbandingan 1 : 10 (w/v) 

sebagai media pelarut bagi protein. 

 Penambahan NaOH 1 N sampai pH 10. Suspensi diestrak selama 15 menit 

dengan pengaduk magnetik (magnetic stirrer). 

 Suspensi kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama            

30 menit untuk diambil supernatannya. 
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 Penambahan HCl 1 N pada supernatan sampai pH 4,6 dimaksudkan untuk 

mencapai titik isoelektrik protein sehingga kelarutan protein menurun dan 

mengendap. 

 Supernatan kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama    

10 menit untuk diambil residunya. 

 Pengeringan residu dengan freeze dryer.  

 Penepungan konsentrat protein menggunakan mortar. 
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Lampiran 2. Diagram Alir Pembuatan Hidrolisat Protein Pollard              

(Pena-Ramos and Xiong, 2001) 

 

 

Diagram alir pembuatan hidrolisat protein pollard adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
o
C)  

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 3. Prosedur Pengukuran Tekstur dengan Menggunakan Alat 

Universal Testing Instrument (Instron) model Lloyd 

(Fernandez et al., 1996) 

 

 

Prosedur pengukuran daya putus dengan menggunakan alat universal 

testing intstrument (Instron) model Lloyd 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. Pembacaan ukuran tekstur : sampel yang memiliki nilai tekstur rendah 

menunjukkan tekstur yang lembek dan sebaliknya  sampel yang memiliki 

nilai tekstur tinggi menunjukkan tekstur yang keras. 
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Lampiran 4. 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 diantara 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 (cm
2
)  -  8,0   =   X 

       0,0948 

 

WHC dapat dihitung dengan : 

 

% Kadar air area basah =    

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x  100% 
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Lampiran 5. Prosedur Pengukuran Susut Masak (Soeparno, 1998) 

 

Prosedur pengukuran susut masak yang dilakukan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sampel bakso berbentuk bulat ditimbang, kemudian dimasukkan dalam 

plastik polyethylene dan ditutup dengan klip logam. 

2. Masukkan sampel pada waterbath dengan suhu 80
o
C 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   

    Berat sebelum dimasak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 100 % 
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Lampiran 6. Prosedur Pemeriksaan Mikrostruktur (Yuliati, 1999) 

 

Prosedur pemeriksaan mikrostruktur menggunakan metode scanning 

electron microscopy (SEM) 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
0
C. 

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

4. Diganti dengan larutan post fiksasi osmic acid 1 % selama 1 - 2 jam suhu 

4
0
C. 

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

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
0
C, 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. Dillakukan 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 SEM. 
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Lampiran 7. Hasil Pengukuran dan Analisa Statisik Tekstur Bakso 

Penambahan 

HPP  

Kelompok 
Jumlah Rataan SD 

1 2 3 4 5 

Kontrol 18,64 14,72 15,70 14,72 8,83 72,61 14,52 3,56 

1% 16,68 13,24 12,26 14,22 10,30 66,70 13,34 2,36 

2% 9,81 18,64 11,77 16,19 14,72 71,13 14,23 3,50 

3% 12,75 14,22 15,21 13,24 17,17 72,59 14,52 1,76 

Jumlah 57,88 60,82 54,94 58,37 51,02 283,03    

 

Jumlah Kuadrat ( JK ) 

Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)
2
/ (P x K) 

 = (283,03)
2
/ (4x5) 

 = 4.005,30 

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (18,64)
2 

+ (14,72)
2
 + (15,70)

2
 + ... + (17,17)

2
 – 4.005,30 

 = 139,33 

 

JK Perlakuan = ∑i (∑j Yij)
2
/ (K) – FK 

 = (72,61)
2
 + (66,70)

2
 + (71,13)

2
 + (72,59)

2
 / 5 – 4.005,30 

 = 4,68 

 

JK Kelompok = ∑j (∑i Yij)
2
/ (P) – FK 

 = (57,88)
2
 + (60,82)

2
 + (54,94)

2 
+...+ (51,02)

2 
/ 4 – 4.005,30 

 = 14,12 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

 = 139,33 – 4,68 – 14,12 

 = 120,53 

 

Tabel Sidik Ragam 

SK db      JK        KT    F hit 
F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok 4 14,12 3,53 0,35
tn 

3,26 5,41 

Penamb. HPP (P) 3 4,68 1,56 0,16
tn

 3,49 5,95 

Galat 12 120,53 10,04       

Total 19 139,33         

Keterangan : (
tn

) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (Fhitung<Ftabel ). 
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Uji Jarak Berganda Duncan 5% 

Penambahan HPP (P) 

JNT 5%    =   JND 5%  x  
r

KTgalat
 

       =   JND 5%  x  
5

10,04
 

 =   JND 5%  x  0,64 

 

Selingan 2 3 4 

JND 5% 3,93 4,02 4,01 

JNT 5% 2,49 2,55 2,54 

 

Perlakuan  Rataan (%) Notasi  

P1 

P2 

P0 

P3 
 

13,34 

14,23 

14,52 

14,52 
  

      a 

      a 

      a 

      a 
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Lampiran 8. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Daya Ikat Air Bakso 

Penambahan 

HPP 

Kelompok 
 Jumlah   Rataan SD 

1 2 3 4 5 

Kontrol 65,94 58,10 48,56 63,24 60,16 296,00 59,20 6,65 

1% 59,69 57,58 59,52 59,95 70,46 307,20 61,44 5,13 

2% 51,65 58,64 62,83 69,28 61,29 303,69 60,74 6,42 

3% 57,56 59,23 67,93 71,24 69,11 325,07 65,01 6,19 

Jumlah 234,84 233,55 238,84 263,71 261,02 1231,96    

 

Jumlah Kuadrat ( JK ) 

Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)
2
/ (P x K) 

 = (1231,96)
2
/ (4x5) 

 = 75.886,27 

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (65,94)
2 

+ (58,10)
2
 + (48,56)

2
 + ... + (69,11)

2
 – 75.886,27 

 = 690,94 

 

JK Perlakuan = ∑i (∑j Yij)
2
/ (K) – FK 

 = (296)
2
 + (307,20)

2
 + (303,69)

2
 + (325,07)

2
 / 5 – 75.886,27 

 = 90,92 

 

JK Kelompok = ∑j (∑i Yij)
2
/ (P) – FK 

 = (234,84)
2
 + ...+ (263,71)

2
 + (261,02)

2
/ 4 – 75.886,27 

 = 217,32 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

 = 690,94 – 90,92 – 217,32 

 = 382,70 

 

 

Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT F hit 
F Tabel 

  0,05      0,01 

Kelompok 4 217,32 54,33 1,70
tn 

  3,26   5,41 

Penamb. HPP (P) 3 90,92 30,31 0,95
tn 

  3,49   5,95 

Galat 12 382,70 31,89   
 

  

Total 19 690,94         

Keterangan : (
tn

) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (Fhitung<Ftabel ). 
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Uji Jarak Berganda Duncan 5% 

Penambahan HPP (P) 

JNT 5%    =   JND 5%  x  
r

KTgalat
 

       =   JND 5%  x  
5

31,89
 

 =   JND 5%  x  1,13 

 

Selingan 2 3 4 

JND 5% 3,93 4,02 4,01 

JNT 5% 4,44 4,54 4,53 

 

Perlakuan  Rataan (%) Notasi  

P0 

P2 

P1 

P3 
 

59,20 

60,74 

61,44 

65,01 
  

      a 

      ab 

      ab 

        b 
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Lampiran 9. Hasil Pengukuran dan Analisa Statistik Susut Masak Bakso 

Penambahan 

HPP 

Kelompok 
Jumlah  Rataan SD 

1 2 3 4 5 

Kontrol 3,23 2,21 4,25 3,40 5,49 18,58 3,72 1,23 

1% 3,94 3,13 3,23 2,19 3,71 16,20 3,24 0,68 

2% 3,17 4,10 3,73 3,31 2,51 16,82 3,36 0,60 

3% 3,63 3,24 2,11 1,92 4,69 15,59 3,12 1,14 

Jumlah 13,97 12,68 13,32 10,82 16,40 67,19    

 

Jumlah Kuadrat ( JK ) 

Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)
2
/ (P x K) 

 = (67,19)
2
/ (4x5) 

 = 225,72 

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (3,23)
2 

+ (2,21)
2
 + (4,25)

2
 + ... + (4,69)

2
 – 225,72 

 = 15,51 

 

JK Perlakuan = ∑i (∑j Yij)
2
/ (K) – FK 

 = (18,58)
2
 + (16,20)

2
 + (16,82)

2
 + (15,59)

2
 / 5 – 225,72 

 = 1,00 

 

JK Kelompok = ∑j (∑i Yij)
2
/ (P) – FK 

 = (13,97)
2
 + ...+ (10,82)

2
 + (16,40)

2
/ 4 – 225,72 

 = 4,12 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

 = 15,51 – 1,00 – 4,12 

 = 10,38 

 

Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT    F hit 
F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok 4 4,12 1,03 1,19
tn 

3,26 5,41 

Penamb. HPP (P) 3 1,00 0,33 0,38
tn 

3,49 5,95 

Galat 12 10,38 0,87       

Total 19 15,51         

Keterangan :  (
tn

) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak terdapat       

perbedaan yang nyata (Fhitung < Ftabel ). 
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Uji Jarak Berganda Duncan 5% 

Penambahan HPP (P) 

JNT 5%    =   JND 5%  x  
r

KTgalat
 

       =   JND 5%  x  
5

0,87
 

 =   JND 5%  x  0,19 

 

Selingan 2 3 4 

JND 5% 3,93 4,02 4,01 

JNT 5% 0,73 0,75 0,75 

 

Perlakuan  Rataan (%) Notasi  

P3 

P1 

P2 

P0 
 

3,12 

3,24 

3,36 

3,72 
  

      a 

      a 

      a 

      a 
  

 

 


