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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF ADDITION TAPIOCA TROUGH CHEMICAL 

QUALITIES OF CHICKEN MEATBALL CHIPS  

WITH VACUUM FRYING METHOD 

 

 

 This research was carried out in Milk Pilot Plant Laboratory of Animal 
Husbandry Faculty Brawijaya University, Feed and Nutrition Laboratory of 
Animal Husbandry Faculty Brawijaya University, Mekatronika Alat dan Mesin 

Agroindustri Laboratory of Agriculture Technology Faculty Brawijaya University 
and Agricultural Produce Food Processing Technique Laboratory of Agriculture 

Technology Faculty Brawijaya University  since September 5th until October 27th 
2010. 
 This research was purposed to find out the effect of difference 

concentration of tapioca in chicken meatball chips with vacuum frying method on 
chemical qualities such as water content, water activities (Aw), protein and fat 

content.  
 The result showed that addition of tapioca gives a significant effect 
(P<0.05) on water content and Aw, whereas protein and fat content of chicken 

meatball chips very significant effect (P<0.01). The best result was chicken 
meatball chips made with used of tapioca 30%. Water content, Aw, protein and fat 

content were 4.16%; 0.42;  33.06% and 31,39% respectively.  
The conclusion of this research was addition of tapioca in chicken 

meatball chips decreased water content, Aw and protein content and increased fat 

content. The optimum addition of tapioca on chicken meatball chips were 30%. 
 

Keywords: tapioca, chicken meatballs, chips, chemical qualities.  
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RINGKASAN 

 

PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG TAPIOKA TERHADAP 

KUALITAS KIMIA KERIPIK BAKSO DAGING AYAM  

YANG DIOLAH DENGAN METODE PENGGORENGAN VAKUM  

 

 Penelitian dilaksanakan pada pada tanggal 5 September 2010 sampai 
dengan tanggal 27 Oktober 2010 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Mekatronika 
Alat dan Mesin Agroindustri Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

dan Laboratorium Teknik Pengolahan Pangan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi 
Pertanian Universitas Brawijaya.  
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi 

tepung tapioka terhadap kualitas kimia keripik bakso daging ayam yang diolah 
dengan metode penggorengan vakum ditinjau dari kadar air, Aw, kadar protein, 

dan kadar lemak. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian adalah keripik bakso yang dibuat 
dari daging ayam dan digoreng menggunakan penggorengan vakum (vacuum 

frying) yang ditambah tepung tapioka. Metode penelitian adalah percobaan 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Perlakuan tingkat penambahan 

tepung tapioka adalah 10% (P1), 15% (P2), 20% (P3), 25% (P4) dan 30% (P5). 
Parameter yang diamati adalah kadar air, Aw, kadar protein dan lemak. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA), dan jika ada 

perbedaan antar perlakuan maka dilanjutkan dengan menggunakan uji jarak 
berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka pada 
keripik bakso ayam memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar air 
dan Aw, sedangkan untuk kadar protein dan kadar lemak keripik bakso ayam 

dipengaruhi sangat nyata (P<0,01). Penggunaan tepung tapioka sebesar 30% 
merupakan perlakuan terbaik dalam pembuatan keripik bakso ayam dengan kadar 

air sebesar 4,16%, nilai Aw 0,42, kadar protein 33,06% dan kadar lemak 31,39%. 
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambahan 
tepung tapioka pada keripik bakso ayam dapat menurunkan kadar air, Aw dan 

protein dan meningkatkan kadar lemak keripik bakso ayam. Disarankan 
pembuatan keripik bakso ayam dengan perlakuan penambahan tepung tapioka 

30% karena memberikan hasil yang optimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Bakso merupakan salah satu produk olahan daging yang sangat digemari 

masyarakat Indonesia, yang dapat dibuat dari bahan baku daging sapi, ayam dan 

ikan. Bakso yang dibuat dari daging ayam lebih dikenal masyarakat dengan 

sebutan bakso ayam. Daging ayam sangat berpotensi untuk diolah menjadi bakso 

karena daging ayam merupakan salah satu bahan pangan penyumbang protein 

yang banyak dikonsumsi masyarakat, jarang menimbulkan alergi, aromanya  tidak 

tajam, dapat diproduksi dalam waktu yang lebih singkat dan harganya lebih murah 

bila dibandingkan dengan daging sapi.  

Produksi daging nasional sebesar 2,07 juta ton, total konsumsi daging 

unggas mencapai 65,5%  (Tani, 2010). Setiap 100 gram daging ayam tanpa kulit 

mengandung 74,9 gram air, 23,2 gram protein, 1,6 gram lemak, 0,98 gram mineral 

dan 0,07 gram  zat besi (Anonimus, 1995). 

Masyarakat Indonesia mengenal bakso sebagai makanan yang dihidangkan 

dengan pelengkap seperti mie, sayuran, pangsit, dan kuah maupun tanpa kuah 

seperti bakso bakar. Penyajian dengan cara tersebut mempunyai daya simpan yang 

relatif singkat jika disimpan pada suhu ruang, karena kadar air bakso dan 

kandungan gizi bakso yang cukup tinggi berpotensi mengalami kerusakan berupa 

bau yang tidak sedap akibat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang 

mendegradasi protein dan adanya oksidasi lemak dalam bakso. Terjadinya 

kerusakan pada bakso mengakibatkan kualitas bakso menurun sehingga perlu 

adanya diversifikasi produk bakso menjadi produk kering berupa keripik bakso.  
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Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

crackers, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah (crispy) (Sulistyowati, 

2004). Metode penggorengan yang biasa digunakan untuk menggoreng keripik 

adalah metode deep fat frying, tetapi jika suhu terlalu tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan gizi (Lawson, 1995). Kerusakan gizi pada keripik dapat dikurangi 

dengan penggorengan secara vakum. Penggorengan vakum adalah pengorengan 

hampa pada tekanan 70 cmHg dan suhu 80 0C selama 30 menit (Lenny, 2004). 

Pembuatan keripik bakso daging ayam dengan cara vakum ini diharapkan dapat 

meningkatkan daya tarik produk, memiliki kekhasan tradisional, memiliki nilai 

gizi yang cukup baik dan mempunyai daya simpan yang lebih baik.  

Keripik bakso daging ayam merupakan produk makanan kering yang 

dibuat dari daging ayam, bumbu dan komponen campuran. Komponen campuran 

pada keripik bakso memerlukan bahan yang dapat mengikat salah satunya yaitu 

tepung tapioka yang berfungsi sebagai filler (pengisi) dan binder (pengikat). 

Menurut Winarno (2002), tapioka mempunyai kandungan amilopektin yang tinggi 

sehingga menyebabkan meningkatnya daya ikat air selama gelatinisasi. 

Berdasarkan fungsi dan kandungan amilopektin yang tinggi pada tapioka, maka 

akan mempengaruhi kualitas kimia keripik bakso ayam yang dihasilkan.   

Kualitas kimia keripik dapat ditentukan oleh beberapa karakteristik yang 

meliputi kadar air, aktivitas air (Aw), kadar lemak dan kadar protein. Elinda 

(2007), pada keripik daging sapi dengan konsentrasi tapioka sebanyak 15% dari 

berat daging, mempunyai kadar air yang rendah sebesar 3,67% dengan kadar 

lemak yang tinggi yaitu sebesar 28,08-31,17%. Kadar protein pada keripik daging 

mengalami peningkatan sebesar 35,92%, tetapi menurut Dalilah (2006), kadar 
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protein bahan pangan yang digoreng, secara nyata mengalami penurunan. 

Sipahuntar (2008), kadar air yang rendah, mempengaruhi rendahnya Aw produk 

yang dihasilkan. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diketahui pengaruh 

konsentrasi tapioka terhadap kualitas kimia keripik bakso ayam yang ditinjau dari 

kadar air, Aw, kadar protein dan kadar lemak, khususnya pada keripik daging 

ayam dengan menggunakan metode penggorengan vakum. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pengaruh perbedaan 

konsentrasi tepung tapioka terhadap kualitas kimia keripik bakso daging ayam 

yang diolah dengan metode penggorengan vakum ditinjau dari kadar air, Aw, 

kadar protein dan kadar lemak. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

konsentrasi tepung tapioka yang terbaik terhadap kualitas kimia keripik bakso 

daging ayam yang diolah dengan metode penggorengan vakum ditinjau dari kadar 

air, Aw, kadar protein dan kadar lemak. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

 Manfaat yag diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai informasi mengenai pengaruh penambahan tepung tapioka 

terhadap kualitas kimia keripik bakso daging ayam yang diolah dengan 

metode penggorengan vakum. 

2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut guna perbaikan mutu 

keripik bakso ayam. 
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3. Pada penerapannya, informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi industri pangan untuk penganekaragaman produk bakso. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Bakso merupakan produk olahan daging yang tidak dapat bertahan lama, 

biasanya setelah sehari penyimpanan sudah berbau tidak sedap akibat degradasi 

protein oleh mikroorganisme dan oksidasi lemak dalam bakso. Pengolahan produk 

bakso menjadi produk kering berupa keripik bakso merupakan salah satu 

penganekaragaman produk, sehingga produk dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang cukup lama dengan tetap memperhatikan nilai gizinya.  

Pada umumnya keripik diolah dengan cara tradisional menggunakan 

metode penggorengan deep fat frying dengan suhu harus di atas titik didih air        

(± 163-1960C) (Sulistyowati, 2004), tetapi metode ini mempunyai kelemahan 

yaitu suhu pada saat penggorengan tidak dapat terkontrol. Metode penggorengan 

vakum dapat menghasilkan produk yang aman dan umumnya tasty serta 

kandungan nutrisinya masih terjaga, karena menggunakan suhu rendah dan waktu 

pengeringan dapat dikendalikan (Widaningrum dan Setyawan, 2009). Metode 

penggorengan vakum dapat dilakukan pada suhu 80°C dengan tekanan  70 cm Hg 

selama 30 menit (Lenny, 2004). 

Pembuatan bakso yang dilakukan oleh masyarakat merupakan penerapan 

teknologi restructured meat yang dibuat dari daging yang dihaluskan, dicampur 

dengan tepung tapioka dan dibentuk dengan ukuran yang dikendaki, kemudian 

direbus dalam air mendidih dan apabila terapung maka bakso telah matang 

(Purnomo, 1997). Winarno (2002) menyatakan bahwa tepung tapioka 

mengandung amilopektin yang tinggi sehingga dapat meningkatkan daya ikat air 
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selama gelatinisasi dan viskositas pati tergelatinisasi. Air yang dapat terserap pada 

saat gelatinisasi hanya dapat mencapai kadar 30%. Jumlah gugus hidroksil dalam 

molekul pati yang sangat besar menyebabkan kemampuannya dalam menyerap air 

sangat besar, menyebabkan semakin besar konsentrasi tepung tapioka maka kadar 

air semakin tinggi, apabila pati yang tergelatinisasi mengalami proses 

penggorengan, kadar air akan menurun karena air yang terjebak akan menguap.  

Beberapa hasil penelitian tentang keripik menunjukkan bahwa kualitas 

keripik dapat diketahui dari kadar air, Aw, kadar protein dan kadar lemak.  Elinda 

(2007), penggunaan tapioka sebanyak 15% dari berat daging pada keripik daging 

sapi, mempunyai kadar air rendah dengan protein dan lemak semakin meningkat 

setelah mengalami penggorengan, akan tetapi Dalilah (2006), berpendapat bahwa 

terjadi penurunan kadar protein setelah produk digoreng. Mellema (2003), volume 

dari lemak seimbang dengan total volume air yang keluar dari bahan yang 

digoreng sehingga kadar lemak akan sebanding dengan kadar air yang menguap 

selama penggorengan. Bourne (1992) berpendapat bahwa produk crackers yang 

baik mempunyai nilai Aw tidak lebih dari 0,7 akan mengurangi pertumbuhan 

mikroorganisme. Penggunaan tapioka dalam pembuatan keripik bakso ayam  

berfungsi sebagai filler dan binder sehingga dapat mempengaruhi kualitas keripik 

bakso ayam untuk sifat kimia yaitu kadar air, Aw, kadar protein dan kadar lemak. 

 
1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian adalah diduga terdapat pengaruh dari 

penambahan konsentrasi tepung tapioka yang berbeda terhadap kualitas kimia 

keripik bakso daging ayam yang diolah dengan metode penggorengan vakum 

ditinjau dari kadar air, Aw, kadar protein dan kadar lemak. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.    Keripik 

Keripik adalah makanan ringan (snack food) yang tergolong jenis makanan 

crackers yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah (crispy). Sifat renyah 

pada produk-produk crackers akan hilang bila produk tersebut menyerap air. 

Produk ini banyak disukai karena rasanya enak, renyah, tahan lama, praktis, 

mudah dibawa dan disimpan serta dapat dinikmati kapan saja (Sulistyowati, 

2004). Bahan baku keripik dapat berasal dari bebagai macam bahan dan biasanya 

berasal dari bahan mengandung pati atau campuran berbagai jenis bahan, yang 

salah satunya harus mengandung pati (Sofyan, 2004). 

Keripik merupakan makanan jajanan atau camilan yang populer baik di 

Indonesia maupun di dunia. Jenis keripik di Indonesia bermacam-macam dari 

yang umum seperti keripik singkong, ubi, talas dan kentang., namun disamping 

itu juga ada keripik yang tidak pada umumnya dijumpai masyarakat yaitu keripik 

bakso. Bahan-bahan untuk membuat keripik bakso terdiri dari daging, tepung 

tapioka, telur, bumbu dan minyak goreng (Hydekinato, 2009). Produk yang 

berasal dari sapi kita kenal kerupuk paru, sebenarnya namanya adalah keripik 

karena kerupuk paru tidak mengembang saat digoreng (Elinda, 2007). 

Pembuatan keripik dapat dilakukan dengan mengiris bahan utama secara 

langsung atau terlebih dahulu membuat adonan yang sering disebut keripik 

simulasi yang bertujuan untuk mendapatkan ukuran produk yang seragam bahkan 

lebih besar daripada bentuk asli (Sipahutar, 2008). Keripik simulasi adalah keripik 

yang dibuat dengan tepung dari bahan baku, pengadonan tepung, pencetakan 
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adonan sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan penggorengan. Keripik 

simulasi yang ada dipasaran saat ini diantaranya yaitu cassava crackers (enyek-

enyek), gethuk goreng, slondhok, emping sigkong dan kentang krispi.  

Dibandingkan dengan jenis keripik biasa, keripik simulasi mempunyai beberapa 

keuntungan, antara lain (1) keripik simulasi dapat dicetak dengan bentuk dan 

ukuran sesuai selera, (2) bentuk dan ukuran keripik simulasi dapat dibuat seragam, 

(3) aplikasi bumbu dan pecinta rasa lainnya lebih mudah dan (4) rendemen 

hasilnya lebih tinggi (Setyo, 2010). Secara fisik keripik merupakan bahan 

makanan yang disayat tipis, baik sebelum atau sesudah diolah kemudian digoreng 

kering (Elinda, 2007).  

Kerenyahan merupakan faktor penentu mutu produk-produk keripik. 

Komposisi kimia produk terutama kadar air menentukan sifat kerenyahan, 

semakin rendah kadar air suatu produk maka produk tersebut akan semakin 

renyah (Sipahutar, 2008). Kualitas kimia keripik juga dapat ditentukan dari kadar 

protein dan kadar lemak. Protein dapat mempengaruhi kerenyahan keripik yang 

dihasilkan karena semakin banyak protein maka kerenyahan akan semakin 

menurun, keadaan ini dipengaruhi oleh protein yang dapat mengikat air selama 

penggorengan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah kolagen yang berbeda dalam 

proses gelatinisasi dan pembentukan matrik pati protein. Hilangnya sejumlah 

kandungan air dari bahan yang digoreng menyebabkan terjadinya peningkatan 

lemak keripik karena minyak menggantikan ruang kosong akibat penguapan air 

pada saat penggorengan (Elinda, 2007).  
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2.2.    Bakso 

Bakso adalah produk olahan daging yang digiling halus, ditambah bahan 

pengikat dan dicampur bumbu-bumbu, dibentuk bulat-bulat kemudian direbus 

hingga mengapung (Komariah, Surajuddin dan Purnomo, 2005). Bakso sebagai 

produk olahan tradisional, secara tidak sengaja telah menerapkan teknologi 

restructured meat. Titik berat perhatian dalam pembuatan bakso adalah 

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

ditambahkan (Purnomo, 1998). 

Menurut Daniati (2005), kualitas bakso sangat ditentukan oleh kualitas 

bahan-bahan mentahnya, terutama jenis dan mutu daging, jumlah tepung yang 

digunakan atau perbandingan dalam adonan dan faktor-faktor lain, seperti 

pemakaian bahan-bahan tambahan dan cara pemasakannya, juga sangat 

mempengaruhi mutu bakso yang dihasilkan. Kualitas bakso dikatakan baik jika 

bahan tambahan lain yang digunakan kurang dari 50% (Komariah dkk., 2005).   

Bahan baku utama bakso adalah daging yang mempunyai nilai gizi tinggi 

terutama protein, disamping bahan pengikat, bahan pengisi dan bahan tambahan 

lainnya. Jenis daging yang biasa digunakan adalah daging sapi  (Wibowo, 2000).  

Saat ini bakso telah berkembang di masyarakat mempunyai rasa yang beragam 

sesuai dengan bahan yang digunakan seperti bakso dari ayam yang dikenal dengan 

bakso ayam, bakso dari sapi yang dikenal dengan bakso sapi dan bakso dari 

kelinci yang dikenal dengan bakso kelinci. Bakso ayam mulai digemari  oleh 

masyarakat karena bahan baku pembuatannya yaitu daging ayam selain halal juga 

telah umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (Daniati, 2005).   
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Bahan pengikat yang digunakan dalam pembuatan bakso dapat berasal dari 

berbagai jenis pati, namun pada dasarnya bahan yang digunakan adalah tapioka, 

dan bahan tambahan lainnya, dapat berupa garam dapur, bawang putih dan bahan 

penyedap (Purnomo, 1997). Kualitas pati yang digunakan sebagai bahan makanan 

sangat berpengaruh terhadap makanan yang dihasilkan. Pati yang baik kualitasnya 

dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri yaitu berwarna putih, tidak berbau apek, 

teksturnya halus, agar baksonya lezat, teksturnya bagus, bermutu tinggi, jumlah 

pati yang digunakan sebaiknya sekitar 10-15% dari berat daging (Wibowo, 2000). 

Menurut Wibowo (2000), pada dasarnya pembuatan bakso terdiri dari 

empat tahap yaitu penggilingan daging, pencampuram bumbu, pembentukan 

bakso, perebusan dan pengemasan. Pelumatan atau penggilingan dapat dilakukan 

dengan alat menggunakan tenaga tangan atau dengan listrik, semakin tinggi 

kecepatan mesin penggilingnya, maka akan mendapatkan adonan yang lebih baik. 

Penambahan es batu dapat menambah air dan meningkatkan rendemennya. 

Formula bahan pembuat bakso daging dapat bervariasi namun satu hal yang 

menjadi pedoman yaitu adanya standarisasi mutu bakso. Standarisasi mutu bakso 

di Indonesia sudah diatur dalam SNI seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Syarat mutu bakso daging menurut SNI 01-3818-1995 
 

Kriteria uji    Satuan    Persyaratan 

Bau      -    Normal khas daging 

Rasa     -    Gurih 
Warna      -    Normal 

Tekstur    -    Kenyal 
Air     %b/b    Maksimal 70,0 
Abu     %b/b    Maksimal   3,0 

Protein    %b/b    Minimal     9,0 
Lemak    %b/b    Minimal     2,0 

Borak     %b/b    Tidak boleh ada 

Sumber :  Anonimus (1995). 
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2.3.    Daging Ayam 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan dan tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 2005). 

Yanti, Hidayati dan Elfawati (2008) menyatakan bahwa daging adalah bahan 

pangan yang bernilai gizi tinggi karena kaya akan protein, lemak, mineral serta zat 

lainnya yang sangat dibutuhkan tubuh. 

Daging dikatakan sebagai bahan pangan yang mempunyai nilai gizi tinggi, 

disebabkan oleh kandungan bahan kering yang paling banyak yaitu protein 

(Buckle, Edward, Fleet and Wotton, 2007).  Komposisi daging relatif mirip satu 

dengan yang lainnya, terutama kandungan proteinnya sebesar 15-20%. 

Dibandingkan dengan bahan pangan sumber protein nabati, kandungan asam 

amino di dalam daging lebih tinggi dan bervariasi (Yayu, 2001).  

Komponen penting dalam pembuatan bakso adalah protein. Protein daging 

berperan dalam pengikatan hancuran daging selama pemasakan dan pengemulsi 

lemak sehingga produk menjadi empuk, kompak dan kenyal (Anonimus, 2008). 

Menurut Lan, Novakofski, McCuster, Brewer, Carr and McKeith (1995), sifat 

protein otot daging membentuk gel, membantu memperbaiki tekstur dan 

stabilisasi antara lemak dan air dalam produk olahan daging. Daging ayam 

merupakan salah satu komoditi peternakan yang menghasilkan nilai gizi yang 

sejajar dengan nilai gizi daging lainnya (Anonimus, 2010a).  

Perbedaan stuktural antara daging ayam dengan jenis ternak lain tidak jauh 

beda, tetapi ciri-ciri atau sifat kekhususannya dapat dibedakan. Daging ayam 

mempunyai ciri-ciri khusus antara lain berwarna keputih-putihan atau merah 
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pucat, memiliki serat yang halus dan panjang. Daging ayam broiler adalah daging 

yang diperoleh dari hasil pemotongan ayam tipe pedaging dengan umur di bawah 

8 minggu. Secara umum tekstur ayam pedaging lembut, empuk dan rasanya gurih 

dengan bobot hidup antara 1,5 sampai 2,0 kg, sedangkan tulang rawan dada belum 

membentuk tulang keras, dengan bentuk lebar, padat dan berisi (Khotimah, 2002). 

Daging ayam broiler mengandung kolesterol rendah, kaya vitamin B dan 

mineral, kaya akan gizi baik protein, karbohidrat dan lemak yang sangat 

diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan (Anonimus, 2010a). 

Komposisi nutrisi lain yang terdapat pada ayam broiler berumur 6 sampai 8 

minggu antara lain asam linoleat 1,00%, riboflavin 3,6%, tiamin 1,80%, asam 

pantotenat 10% (Khotimah, 2002). Komposisi lain dalam daging ayam adalah 

haeme iron (kandungan zat besi  haeme) yang juga mudah dicerna bila 

dibandingkan dengan zat besi yang  berasal dari nabati (Anonimus, 2009a).  

Kandungan asam lemak Omega 3 dan Omega 6 dalam daging dada ayam 

juga cukup bagus yaitu masing-masing 60 mg dan 500 mg. Dada ayam juga 

mengandung lemak tak jenuh tunggal, EPA, DHA, zinc dan selenium sebagai 

nutrisi anti-peradangan (Anonimus, 2009a). Komposisi dan nilai nutrisi daging 

ayam dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi dan nilai  nutrisi daging ayam per 100 gram 
 

Kandungan gizi daging ayam  Jumlah 

Air  (g) 74 

Protein  (g) 22 
Lemak  (g) 1,5 
Kalsium  (mg) 13 

Zat Besi  (mg) 1,5 
Fosfor  (mg) 190 

Sumber : Anonimus (2010b). 
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2.4.    Tepung Tapioka 

Tepung tapioka adalah tepung yang dibuat dari ubi kayu. Tapioka sering 

digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam 

industri makanan seperti dalam pembuatan puding, makanan bayi, es krim, 

pengolahan sosis, nugget dan bakso. Dibandingkan dengan tepung jagung, 

kentang dan gandum, komposisi zat gizi tepung tapioka cukup baik sehingga 

mengurangi kerusakan produk karena mempunyai kandungan protein yang rendah 

(Radiyati dan Agusto, 2000). Menurut Usmiati (2009), tapioka mengandung 

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

Komposisi kimia tapioka per 100 gram dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Komposisi kimia  tapioka per 100 gram 

 

Komposisi                             Jumlah   

Energi                             (kkal)    342,00   

Karbohidrat                            (g)   84,00   
Protein                           (g)   1,50   

Thiamin                          (g)   0,04   
Air                            (g)   12,00   
Kalsium                           (mg)   55,00   

Riboflavin                             (mg)   0,04    
Besi                             (mg)   2,00  

Niasin                            (mg)   0,80  

Sumber : Harper, Denton and Driskel (1986) 

 Tapioka mengandung sejumlah pati yang terdiri dari dua fraksi yang dapat 

dipisahkan dengan air panas. Fraksi terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak larut 

disebut amilopektin akan menyebabkan tapioka lekat saat dipanaskan (Winarno, 

2002). Proporsi kandungan amilosa dan amilopektin dalam pati menentukan sifat 

produk olahan, makin sedikit kandungan amilosa maka makin lekat produk 

olahannya (Usmiati, 2009). Tepung tapioka termasuk ke dalam jenis pati yang 
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kadar amilopektin tinggi, jika dibanding tepung jagung dan terigu yang 

mempunyai kadar amilosa lebih rendah (Elinda, 2007). 

Tapioka berperan sebagai bahan pengisi dalam bakso. Bahan pengisi ini 

berfungsi memperbaiki/ menstabilkan emulsi, meningkatkan daya mengikat air, 

memperkecil penyusutan, menambah berat produk dan dapat menekan biaya 

produksi (Usmiati, 2009). Bahan pengisi mempunyai kandungan karbohidrat yang 

tinggi dengan kandungan proteinnya rendah. Bahan tersebut tidak dapat 

mengemulsikan lemak tetapi memiliki kemampuan dalam mengikat air 

(Anonimus, 2008). Menurut Widyastuti (1999), fungsi tapioka dalam pembuatan 

bakso adalah sebagai filler yaitu fraksi bukan daging yang ditambahkan dan 

mempunyai sifat dapat mengikat air dan membentuk gel. Menurut pendapat 

Sunarlim (1994) bahwa pembentukan gel (gelatinisasi) oleh tapioka selama proses 

pembuatan bakso akan menghasilkan kekentalan, kepadatan dan kekakuan. 

Tapioka yang ditambahkan mempengaruhi kualitas bakso yang dihasilkan, 

semakin banyak tapioka yang ditambahkan menyebabkan kekenyalan bakso 

makin menurun dan kandungan proteinnya makin rendah karena daging makin 

sedikit dan kandungan karbohidrat makin tinggi (Usmiati, 2009). Bakso yang 

lezat dan bermutu tinggi, idealnya tapioka yang ditambahkan sebanyak 10% dari 

berat daging (Anonimus, 2009b). 

 
2.5.    Bahan  Tambahan Pembuat Bakso 

2.5.1.  Bawang Putih 

Bawang putih (Allium sativum) termasuk genus afflum atau di Indonesia 

lazim disebut bawang putih. Bawang putih termasuk klasifikasi tumbuhan ternak 

berumbi lapis atau siung yang bersusun. Bawang putih tumbuh secara berumpun 
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dan berdiri tegak sampai setinggi 30 -75cm, mempunyai batang semu yang 

terbentuk dari pelepah-pelepah daun. Helaian daunnya mirip pita, berbentuk pipih 

dan memanjang. Akar bawang putih terdiri dari serabut-serabut kecil yang 

berjumlah banyak dan setiap umbi bawang putih terdiri dari sejumlah anak 

bawang (siung) yang setiap siungnya terbungkus kulit tipis berwarna putih 

(Anonimus, 2005). 

Komposisi kimia umbi bawang putih terdiri dari zat organik yaitu protein, 

lemak, hidrat arang disamping mengandung zat-zat hara sepeti kalsium, fosfor, 

besi, vitamin dan belerang (Santoso, 1992). Komposisi kimia umbi bawang putih 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi kimia umbi bawang putih (per 100 gr bahan) 

 

Komposisi                           Jumlah   

Protein                      (g)   4,5   
Lemak                      (g)   0,2   
Air                       (g)   71,0 

Karbohidrat                       (g)   23,1 
Kalsium                      (mg)   42,0   

Fospor                         (mg)   134,0    
Besi                        (mg)   1,0   
Vitamin B1                      (mg)   0,22  

Vitamin C                      (mg)   15,0   
Kalori                       (kkal)   95,0  

Sumber : Santoso (1992) 

 
Bawang putih merupakan bumbu yang mempunyai peranan penting dalam 

pengolahan makanan. Fungsi bumbu untuk memberikan rasa dan bau yang sedap 

pada masakan serta memberikan pangaruh preservative terhadap bahan pangan 

karena mengandung lemak (minyak esenial, substansi yang bersifat bakteriostatik) 

(Sudjaja dan Tomasoa, 1991). Santoso (1992), menyatakan bahwa di dalam 

bawang putih terdapat sejumlah komponen aktif antara lain : 
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1. Allicin, yaitu zat aktif yang mempunyai daya bunuh terhadap bakteri dan 

daya anti radang 

2. Alliin, yaitu suatu asam amino yang antibiotik 

3. Selenium, yaitu suatu mikro mineral yang merupakan faktor yang bekerja 

sebagai anti oksidan (anti kerusakan, anti oksidasi sel-sel tubuh oleh zat-

zat racun yang merusak sel). 

 

2.5.2.  Garam 

Garam merupakan hasil olahan dari air laut. Garam mempunyai peranan 

penting dalam proses memasak baik untuk penyedap maupun untuk mengawetkan 

makanan. Garam bersifat higroskopis dan dapat mematikan kuman (Sudjaja dan 

Tomasoa, 1991). Garam merupakan bahan tambahan yang berfungsi untuk 

mengikat protein daging, meningkatkan produk hasil, pemberi rasa, sebagai 

pengawet dengan menurunkan aktivitas air dan membatasi pertumbuhan mikroba 

pada daging (Keeton, 2001). 

Penggunaan garam dapur pada pengolahan makanan khususnya dalam 

pembuatan bakso sangat diperlukan untuk perbaikan mutu agar bakso menjadi 

kenyal. Fungsi pemberian garam adalah agar ruang antar filamen (aktin-miosin) 

menjadi lebih besar sehingga dapat menahan air dan meningkatkan mutu bakso 

(kekerasan dan kekenyalan) yang dihasilkan (Sunarlim, 1994). Garam dapur yang 

biasanya digunakan dalam pembuatan bakso sebanyak 2,5% dari berat daging 

(Anonimus, 2009b). 
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2.5.3.  Sodium Tripoliphosphatase (STPP) 

Menurut Aberle, Forrest, Gerrard and Mills (2001), banyak bentuk dari 

phospat yang digunakan, tingkat penggunaannya tidak melebihi 0,5 % dari produk 

akhir. Menurut Yuyun (2008), fosfat berbentuk serbuk, berwarna putih jika diraba 

terasa lengket. Penggunaan fosfat untuk adonan bakso ± 0,3% dari berat daging. 

Menurut Keeton (2001), penggunaan alkali phosphat yang mendekati 0,5% akan 

mengakibatkan rasa seperti sabun. Penggunaan phosphat dapat meningkatkan 

daya ikat air dari daging, selain itu juga dapat meningkatkan keempukan dan 

juiceness.  

Alkali fosfat tidak hanya meningkatkan daya mengikat air tetapi juga 

meningkatkan emulsi lemak pada protein myofibril (Pearson dan Tauber, 1984). 

STPP juga berfungsi untuk meningkatkan pH daging, mengurangi penyusutan 

selama pemasakan, meningkatkan keempukan dan menstabilkan warna 

(Anonimus, 2009c).   

 

2.5.4.  Lada 

Lada (Peper negrum) adalah tanaman cost crop, yaitu tanaman yang 

menghendaki temperatur tinggi, curah hujan yang rata dan derah yang kaya akan 

unsur hara. Terdapat dua jenis lada, yaitu lada hitam dan lada putih. Lada hitam 

adalah lada yang dikeringkan bersama kulitnya, sedangkan lada putih adalah lada 

yang dikeringkan tanpa kulit (Anonimus, 1989). Komposisi kimia lada dapat 

dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi kimia lada hitam dan lada putih (per 100 gram bahan) 

Komposisi 

Lada hitam (g) Lada putih (g) 

Tertinggi 

(%) 

Terendah 

(%) 

Tertinggi 

(%) 

Terendah 

(%) 

Air 15,6 9,56 16,5 9,9 
Protein 12,66 10,8 12,4 9,8 

Minyak eteris 2 1 2 1 
Amidon dan karbohidrat 50 32,1 69 54,3 
Selulosa 15,5 11,9 7,8 4,2 

Abu 5,9 3,4 3 0,8 
Piperin 13,3 6,5 11,9 8,5 

Sumber : Sarpian (2007) 

Lada sebagai bumbu masakan bisa memberikan bau sedap, harum dan 

menambah kelezatan masakan, karena di dalam lada terdapat tiga zat khas yaitu 

alkaloid (piperine), minyak etheris dan resine. Piperine adalah zat-zat dari 

kelompok yang sama seperti nicotine, arekoline dan conicine (Anonymous, 1989). 

Minyak atsiri yang terdapat dalam merica, yakni filandren membuat bau pedasnya 

menyengat, terutama jika dicium dari jarak dekat. Merica yang digunakan sekitar 

1% dari berat daging (Wibowo, 2000). 

Lada dapat meningkatkan dan memodifikai flavour pada pengolahan 

daging sehingga perbedaan formulasi lada yang ditambahkan akan menghasilkan 

produk daging dengan flavour yang berbeda pula (Soeparno, 2005). 

 
2.5.5.  Es atau Air Es 

Penambahan es/air es dapat mempengaruhi tekstur bakso. Penambahan es/ 

air es bertujuan untuk melarutkan garam dan mendistribusikannya secara merata 

ke seluruh bagian daging, memudahkan ekstraksi protein serabut otot, membantu 

pembentukan emulsi, serta mempertahankan suhu adonan tetap rendah akibat 

pemanasan  selama proses pembuatan bakso (Usmiati, 2009). 
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Fungsi dari es atau air es adalah mempertahankan suhu tetap rendah 

sehingga protein daging tidak terdenaturasi akibat gerakan mesin penggiling dan 

ekstraksi protein dapat berjalan baik. Fungsi lainnya adalah menambahkan air ke 

dalam adonan sehingga adonan tidak kering selama pembentukan adonan maupun 

selama perebusan. Penambahan air es juga meningkatkan rendemen bakso. 

Jumlah air es yang dapat digunakan sebanyak 10-15% dari berat daging atau 

bahkan 30% dari berat daging (Wibowo, 2000). Menurut Anonimus (2009c) 

jumlah penambahan es/air es dipengaruhi oleh jumlah tepung yang ditambahkan, 

untuk menghasilkan tekstur adonan yang sama, semakin banyak penambahan 

tepung semakin banyak air yang harus ditambahkan. 

 

2.6.  Proses Penggorengan 

Menurut Ketaren (1986), proses penggorengan adalah suatu proses 

memasak bahan pangan dengan menggunakan minyak atau lemak dalam ketel 

penggorengan. Menurut Sahin, Sastry dan Bayindirli (1999), proses penggorengan 

merupakan fenomena transfer yang terjadi secara simultan yaitu transfer panas, 

transfer massa air dan transfer minyak. Panas yang ditransfer dari minyak ke 

bahan, massa air diuapkan dari bahan dan minyak diserap oleh bahan.  

Menurut Matz (1992), prinsip dasar pengolahan pangan dengan 

penggorengan adalah proses pindah panas secara konduksi. Terdapat perbedaan 

proses penggorengan dengan proses pengolahan pangan lainnya, antara lain : 

1. Proses pemasakan memerlukan waktu yang relatif singkat karena besarnya 

perbedaan suhu antara sumber panas dan bahan pangan 

2. Minyak goreng sebagai medium penghantar panas merupakan bagian dari 

produk akhir, contohnya pada keripik kentang terserap sekitar 3,5-6% 
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3. Produk yang dihasilkan memiliki tekstur yang renyah 

4. Medium penghantar panas (minyak goreng) mengalami perubahan 

komposisi dan karakteristiknya. 

 Proses penggorengan ditujukan untuk meningkatkan karakteristik warna, 

flavor dan aroma yang merupakan kombinasi dari reaksi maillard dan komponen 

volatile yang diserap dari minyak. Pada saat makanan ditaruh dalam minyak 

panas, suhu permukaan makanan akan meningkat cepat menuju tingkat panas 

minyak, sedangkan suhu bagian dalam makanan meningkat perlahan sampai 

tingkat 100 0C (Fellows, 1992). Ketaren (1986) mengemukakan ada empat sistem 

yang terlibat dalam proses penggorengan yaitu : 

1. Sistem mekanis yaitu sistem yang menggerakkan produk masuk, melewati 

dan keluar dari ketel penggorengan. 

2. Sistem lemak atau minyak yang berperan sebagai media pemanas dan 

unsure ingredient produk akhir. 

3. Sistem thermal yang berfungsi sebagai alat pemindah panas ke minyak 

goreng. 

4. Sistem pengontrol suhu penggorengan. 

Menurut Winarno (2002), minyak goreng berfungsi sebagai penghantar 

panas, penambah rasa gurih dan penambah nilai kalori bahan pangan. Menurut 

Auliana (2001), makanan yang diproses dengan penggorengan menjadi lebih 

gurih, berwarna lebih baik, nilai gizi meningkat dan waktu pemasakan lebih cepat. 

Selain berfungsi sebagai media penghantar panas, minyak goreng juga akan 

diserap oleh bahan pangan. Suhu penggorengan yang baik adalah sekitar 163–196 

0C, meskipun kadang-kadang harus memperhatikan pula produk yang digoreng 
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sedangkan menurut Matz (1992), suhu minyak goreng biasanya berkisar antara 

176,7-190,6 0C sebelum bahan pangan masuk dan antara 160-173,9 0C pada saat 

akhir penggorengan.  

Elinda (2007) menyatakan bahwa keripik banyak menyerap minyak 

selama penggorengan, banyak sedikitnya minyak yang diserap oleh produk akan 

mempengaruhi rasa, tekstur serta penampakan keripik. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi banyak sedikitnya minyak yang diserap adalah kandungan padatan 

bahan suhu minyak goreng, ketebalan bahan serta fisik permukaan irisan.  

Pada penggorengan, umumnya diperlukan suhu optimum untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan dimana semakin tinggi suhu biasanya waktu 

penggorengan juga akan semakin pendek, akan tetapi hal ini harus dihubungkan 

dengan sifat produk yang diperoleh. Pada umumnya penggorengan suhu yang 

terlalu tinggi akan diperoleh produk yang berwarna lebih gelap, untuk produk 

basah akan terjadi kematangan yang kurang merata dengan penggunaan suhu yang 

terlalu tinggi, sedangkan untuk produk yang keras akan berakibat menurunnya 

daya kembang produk (Yuwono, Tri dan Sukim, 1997). 

 

2.7.  Metode Penggorengan Deep Fat Frying 

Menurut Lawson (1995), proses penggorengan terdiri dari tiga metode, 

yaitu : 

 Griddling yaitu proses penggorengan dengan menggunakan griddle atau 

alat goreng dengan permukaan datar dan menggoreng dengan minyak 

goreng yang sangat sedikit sehingga membentuk lapisan film minyak pada 

permukaan griddle. 
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 Pan frying yaitu proses penggorengan dengan menggunakan sedikit 

minyak goreng (± 0,05 inci) dari permukaan ketel, sedikit lebih banyak 

dibandingkan minyak yang dipakai pada metode griddling. 

 Deep fat frying yaitu proses penggorengan dengan menggunakan pindah 

panas, langsung dari minyak yang panas ke makanan yang dingin. 

Metode penggorengan yang paling tepat untuk keripik adalah deep fat 

frying, suhu harus di atas titik didih air ( ± 163-196 0C). Di bawah 163 0C 

sebenarnya stabilitas minyak dapat dipertahankan tetapi waktu penggorengan 

menjadi lebih lama dan tidak ekonomis. Sebaliknya, jika digunakan suhu diatas 

196 0C degradasi minyak menjadi lebih cepat dan kualitas minyak goreng menjadi 

menurun. Akibatnya, panas yang dihasilkan menjadi berlebihan. Hal ini akan 

menyebabkan pemasakan tidak merata dan bahan makanan menjadi cepat gosong 

(Sulistyowati, 2004). 

Menurut Ketaren (1986), proses penggorengan dengan metode deep fat 

frying sangat penting karena prosesnya cepat, mudah dan produknya mempunyai 

tekstur dan aroma yang lebih disukai. Proses ini menggunakan minyak goreng 

yang banyak karena bahan makanan yang digoreng harus seluruhnya terendam 

dalam minyak. Menurut Lawson (1995), dalam proses penggorengan dengan 

metode deep fat frying yang menjadi masukan dari ketel penggorengan adalah 

minyak, bahan makanan yang digoreng dan panas, sedangkan yang menjadi 

keluaran ialah makanan yang telah digoreng, uap panas, minyak, by product 

berminyak dan potongan-potongan bahan makanan (remah-remah) yang dapat 

disaring. Prinsip penggorengan pada metode deep fat frying dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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 Uap   Uap yang dihasilkan dari minyak  

dan hasil samping 
 

 
Bahan Mentah        Hasil 

Gorengan 

 

          Minyak 

 

 

 
    Panas          Penyaringan Remah 

Gambar 1. Proses Penggorengan pada Deep Fat Frying 

 
2.8.  Teknik Penggorengan Vakum 

Penggorengan vakum adalah suatu metode pengurangan kadar minyak 

pada produk sambil tetap mempertahankan kandungan nutrisi produk. Teknologi 

ini umum digunakan untuk memproduksi sayuran dan buah-buahan yang 

didehidrasi tanpa mengalami reaksi pencokelatan (browning) atau produk menjadi 

hangus. Pada operasi penggorengan vakum, bahan pangan mentah dipanaskan 

dibawah kondisi tekanan yang diturunkan (<60 Torr  8 kPa) yang dapat 

menurunkan titik didih minyak dan kadar air bahan pangan tersebut 

(Widaningrum dan Nurdi, 2009). 

Mesin penggorengan vakum ini terdiri atas dua bagian, yaitu tabung 

penggorengan bervakum dengan rak penggorengan di dalamnya dan mesin vakum 

(dapat menggunakan mesin vakum dengan oli atau mesin vakum dengan water 

jet). Pemanasan dilakukan dengan kompor elpiji yang dihubungkan dengan sensor 

otomatis pengatur suhu. Apabila panas dalam tabung telah mencapai angka yang 

ditentukan, api kompor gas akan mengecil secara otomatis dan menyala lagi untuk 

 

Minyak dalam ketel 

pengorengan 
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menstabilkan temperatur, begitu seterusnya. Penggorengan vakum berguna untuk 

memperlambat terjadinya ketengikan pada medium penggorengan. Hal ini 

disebabkan kontak dengan udara dapat diminimumkan dan temperatur yang 

dipakai sekitar 80 0C, dengan demikian medium penggorengan dapat dipakai 

berkali-kali (Elinda, 2007). 

Pada metode pengeringan vakum dan pemasakan dengan penggorengan 

vakum, faktor-faktor seperti suhu dan waktu pengeringan dapat dikendalikan dan 

diawasi, produk yang digoreng kering pun langsung matang sehingga dapat 

langsung disantap. Pemasakan dengan penggorengan vakum menghasilkan 

produk yang aman dan umumnya tasty serta kandungan nutrisinya masih terjaga, 

karena menggunakan suhu rendah (Widaningrum dan Nurdi, 2009). Menurut 

Abdillah (2008), proses menjalankan mesin vacuum frying tidak terlalu sulit, yang 

diperlukan adalah hanya memasukkan minyak goreng ke dalam mesin dengan 

jumlah tertentu sesuai dengan aturan, kemudian memasukkan produk yang telah 

diiris ke dalam mesin dengan jumlah tertentu sesuai dengan aturan, kemudian 

memasukkan produk yang telah diiris ke dalam, lalu ditunggu sampai matang. 

Sistem penggorengan vakum ini, produk-produk pangan yang mudah 

rusak dalam penggorengan (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran) akan bisa 

digoreng dengan baik, menghasilkan produk yang kering dan renyah, tanpa 

mengalami kerusakan nilai gizi dan flavor seperti halnya yang terjadi pada 

penggorengan biasa. Hal penting lain dari produk hasil penggorengan vakum 

adalah kandungan minyak yang lebih sedikit dan lebih porous (lebih ringan) dan 

umumnya mempunyai daya rehidrasi yang lebih baik. Secara khusus, 

penggorengan vakum berpotensi untuk mengurangi pembentukan akrilamida pada 



24 
 

produk goreng (Setyawan, Widaningrum, Setyabudi, Shaffah, Siswadi dan 

Tisnawati, 2007). Menurut Widaningrum dan Nurdi (2009), kandungan nutrisi 

pada keripik yang diolah dengan menggunakan penggoreng vakum juga relatif 

masih tinggi, seperti pada keripik buncis, masih terkandung total karotenoid yang 

sangat bermanfaat untuk kesehatan karena berfungsi sebagai antioksidan, 

demikian juga untuk sifat kimia yang lain seperti protein, vitamin C, kalsium, 

serat kasar, dan asam lemak bebas (FFA) yang jumlahnya masih tinggi pada 

produk keripik sayuran. 

 
2.9.  Reaksi  Bahan Pangan yang Digoreng 

Menurut Ketaren (1986), semua bahan pangan yang digoreng mempunyai 

struktur yang sama (Gambar 2), yaitu terdiri dari : 

 Inner zone (core) adalah bagian yang masih mengandung air. 

 Outer zone (crust) adalah bagian paling luar pangan goreng yang 

mengalami dehidrasi pada waktu proses penggorengan. 

 Outer zone surface adalah bagian paling luar dari makanan goreng yang 

berwarna coklat kekuning-kuningan. 

 

    outer zone surface 

  

    inner zone (core) 

 outer zone (crust)    

 
Gambar 2. Penampang Melintang Makanan Gorengan  
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Menurut Mailangkay (2002), untuk jenis makanan hasil gorengan tipis, 

seperti keripik, bagian dalam ikut tergoreng sehingga yang ada hanya bagian luar 

(outer zone) dan permukaan bagian luar (outer zone surface). Perubahan fisik 

yang terjadi selama penggorengan adalah penguapan air, kenaikan suhu produk 

sampai pada tingkat yang diinginkan, peningkatan suhu permukaan produk 

sehingga terjadi efek pencokelatan dan kerenyahan, perubahan dimensi produk 

selama digoreng, perpindahan minyak goreng dari sistem sebagai komponen oleh 

makanan yang digoreng dan terakhir adalah perubahan densitas produk selama 

proses penggorengan. Supriyanto, Rahardjo dan Marsono (2006), air yang berada 

di permukaan bahan akan menjadi uap karena adanya kontak langsung dengan 

minyak goreng, akibatnya konsentrasi air pada permukaan bahan selalu lebih 

rendah dibandingkan konsentrasi air yang berada di dalam bahan. Massa air akan 

terdifusi dari dalam ke permukaan bahan sebagai kadar air akhir produk goreng.  

Minyak yang digunakan dalam proses penggorengan deep fat frying akan 

mengalami perubahan kimia selama penggorengan. Reaksi-reaksi kerusakan 

selama proses penggorengan terjadi secara bertahap. Mula-mula diawali dengan 

terjadinya pembentukan warna, oksidasi yang diikuti dengan polimerasi dan pada 

akhirnya adalah reaksi hidrolisis (Lawson, 1995). Bahan pangan yang digoreng 

terdiri dari beberpa komponen antara lain gula, lemak, protein dan logam. 

Komponen-komponen tersebut membuat bahan yang digoreng menjadi cokelat 

dan bereaksi dengan minyak sehingga lama-kelamaan warna minyak menjadi 

gelap (Mailangkay, 2002).  

Perubahan-perubahan kimia atau penguraian lemak dan minyak dapat 

mempengaruhi bau dan rasa suatu bahan makanan, baik menguntungkan ataupun 
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tidak. Kerusakan minyak selama penggorengan akan mempengaruhi mutu dan 

nilai gizi dari bahan pangan yang digoreng. Minyak yang rusak akibat proses 

okidasi dan polimerasi akan menghasilkan bahan pangan dengan rupa yang 

kurang menarik, cita rasa yang tidak enak serta kerusakan sebagian vitamin dan 

asam lemak esensial (Ketaren, 1986). Akibat panas dari minyak goreng maka 

vitamin A, B, C dan D dalam bahan pangan akan mengalami degradasi sedangkan 

protein dalam bahan pangan akan berubah menjadi asam amino baru seperti 

lisinoalanin (LAL) yang tidak dapat dicerna (Damayanti, 1994). 

Pada penelitian Dalilah (2006), menunjukkan bahwa setelah daging 

mengalami proses penggorengan, secara nyata daya cerna proteinnya menurun 

dari semula sebesar 78,3% untuk daging mentah, menjadi 31,2% untuk daging 

yang digoreng dalam minyak goreng. Penurunan nilai gizi ini terutama disebabkan 

karena terjadinya reaksi pencokelatan (maillard) selama proses pengolahan, 

protein (asam amino) daging bereaksi dengan gula (pereduksi) yang ditambahkan 

sebagai bumbu. Penurunan kadar protein pada daging goreng disebabkan juga 

oleh penggunaan minyak yang mengandung 98% lemak. Presentase lemak yang 

meningkat menyebabkan presentase protein menurun.  

 
2.10. Sifat Kimiawi Kripik Bakso 

2.10.1.  Kadar Air 

 Kadar air adalah air yang terkandung di dalam bahan pangan yang 

biasanya dinyatakan dalam persen (Winarno, 2002). Kadar air merupakan 

persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat 

basah atau berat kering. Kadar air berdasarkan berat basah adalah perbandingan 

antara berat air dalam suatu bahan dengan berat total bahan, sedangkan kadar air 
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berdasarkan berat kering adalah perbandingan antara berat air dalam suatu bahan 

dengan berat kering bahan tersebut (Syarif dan Halid, 1993). 

Kadar air dalam bahan pangan dapat mempengaruhi tekstur, citarasa dan 

daya tahan bahan makanan tersebut, untuk memperpanjang daya tahan suatu 

bahan, sebagian air dalam bahan harus dihilangkan dengan beberapa cara 

tergantung dari jenis bahan. Umumnya dilakukan pengeringan, baik dengan 

penjemuran atau dengan alat pengering buatan. Pada bahan yang berkadar air 

tinggi, dilakukan evaporasi atau penguapan (Winarno, 2002). 

Pada umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan 

bahan dalam oven pada suhu 105 – 110 0C selama 3 jam atau sampai didapat berat 

yang konstan, untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas, seperti bahan berkadar 

gula tinggi, dan lain-lain pemanasan dilakukan dalam oven vacuum dengan suhu 

yang lebih rendah (Winarno, 2002). 

Kadar air bahan pangan kering maksimal 12%, kadar air kurang dari 12% 

mempunyai nilai aktivitas air dibawah 0,20 dan pada kondisi ini mikroorganisme 

tidak dapat tumbuh sehingga dapat memperpanjang daya simpan, jika kadar air 

lebih dari 12% maka nilai aktivitas air kira-kira 0,80 tergantung jenis bahan dan 

suhu. Pada kondisi ini air mudah diuapkan dan dapat dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan mikroba dan media bagi reaksi-reaksi kimiawi (Winarno, 2002). 

Menurut Widaningrum dan Nurdi (2009), persyaratan mutu keripik singkong dan 

umbi gadung mempunyai kadar air maksimal 6%. Anonimus (1996), syarat mutu 

keripik paru sapi SNI 01-4280-1996 mempunyai kadar air maksimal  4%. 

Kadar air pada keripik daging sapi dengan penambahan tepung tapioka 

sebanyak 15% rendah yaitu 3,67%, karena dipengaruhi tingginya kadar 
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amilopektin pada tapioka yang mempengaruhi daya ikat air selama gelatinisasi 

dan menguapnya air karena panas selama penggorengan. Rendahnya kadar air 

juga disebabkan karena minyak menggantikan ruang kosong tempat air yang 

menguap karena adanya proses penggorengan. Selama proses penggorengan 

berlangsung, minyak meresap ke dalam daerah crust dan sebagian mengisi ruang-

ruang kosong yang terjadi akibat hilangnya air dalam produk yang menyebabkan 

bertambahnya lemak (Elinda, 2007). Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustia 

(2009), rerata penggunaan level pati menunjukkan penurunan kadar air. Rata-rata 

kadar air kentang krispi pada konsentrasi kombinasi tepung gandum dan tepung 

maizena 25%, 30%, 35% dan 40% secara berturut-turut mengalami penurunan 

sebesar 1,62%; 1,25%; 1,07% dan 0,97%. 

2.10.2.  Aktivitas Air (Aw) 

 Winarno (2002) menyatakan bahwa Aw diartikan sebagai jumlah air bebas 

dalam bahan pangan yang dapat digunakan oleh mikroorganisme untuk 

pertumbuhannya. Setiap mikroorganisme mempunyai Aw minimum agar dapat 

tumbuh dengan baik. Jenis mikroorganisme yang berbeda membutuhkan jumlah 

air yang berbeda pula untuk pertumbuhan (Buckle et al., 2007). Bakteri pada 

umumnya membutuhkan Aw minimal yang tinggi untuk kehidupannya yaitu 

sekitar 0,9 sedangkan kapang dan jamur memerlukan Aw yang relatif lebih rendah 

yaitu 0,7-0,8 (Susanto, 1995).  

Bourne (1992) berpendapat agar produk crackers (snack food) mempunyai 

daya simpan yang lama dengan kernyahan yang baik maka Aw yang diharapkan 

tidak lebih dari 0,7 karena diatas nilai tersebut maka mikroorganisme dapat 

tumbuh dan produk akan kehilangan kerenyahannya (crispness dan crunchiness). 
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Winarno (2002) juga menyatakan bahwa bahan pangan kering dengan Aw sekitar 

0,7 sudah cukup baik. Kebusukan makanan yang dikeringkan terjadi pada 

penyimpanan 1-2 minggu pada Aw 0,8-0,85 dengan kemungkinan penyebabnya 

adalah cendawan. Daya simpan bahan pangan pada Aw 0,7-0,75 lebih lama karena 

sedikit mikroorganisme yang dapat tumbuh. Mikroorganisme yang dapat tumbuh 

antara lain bakteri Aw 0,90; khamir  Aw 0,80-0,90; dan kapang Aw 0,60- 0,70. 

Menurut Supeni (1995), semakin banyak kandungan pati pada produk 

kering akan menyebabkan aktivitas air semakin rendah, hal ini disebabkan karena 

banyaknya granula pati yang mampu mengikat air, sehingga keberadaan air bebas 

pada produk semakin rendah. Menurut Sudarmadji dkk. (1997), bahan pangan 

akan mempunyai aktivitas air yang rendah apabila tersusun dari bahan-bahan yang 

mudah mengikat air sehingga air bebas relatif menjadi lebih kecil. 

Lenovich (1992) menyatakan bahwa semakin rendah Aw maka 

kerenyahannya akan semakin tinggi dan pada nilai Aw yang rendah produk akhir 

akan mengurangi ratio pertumbuhan jamur dan pertumbuhan bateri pathogen.    

Lin (1992) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tingkat Aw yang aman bagi 

bahan pangan adalah tingkat dimana nilai Aw cukup rendah untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme selama penyimpanan.  

Purnomo (1995) menyatakan bahwa kelembaban seimbang dapat diukur 

dengan hygrometer dan hasilnya dapat digunakan untuk menentukan Aw bahan 

pangan melalui rumus   

Keterangan :    ERH = Kelembaban relatif seimbang 

                         P = Tekanan parsial uap air dalam bahan pangan 

Po = Tekanan uap air jenuh pada air yang sama 
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2.10.3.  Kadar Protein 

 Menurut beberapa ahli bahwa kualitas protein dalam bahan makanan 

dinyatakan tinggi atau rendah tergantung pada asam-asam amino esensial yang 

terkandung di dalamnya (Lawrie, 1995). Struktur protein dibagi menjadi 2 

golongan yaitu protein fibriler/skleroprotein dan protein globuler/sferoprotein. 

Protein globuler adalah protein yang berbentuk serabut tidak larut dalam pelarut-

pelarut encer baik larutan garam, asam, basa maupun alkohol seeperti protein 

kolagen, miosin dan fibrin (Winarno, 2002). Protein dalam daging terdiri dari 

70% protein fibriler dan 30% protein globuler (Lawrie, 1995).  

Winarno (2002) menjelaskan bahwa denaturasi dapat diartikan suatu 

perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier dan kearter 

terhadap molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan kovalen dan dapat 

diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, ikatan 

garam dan terbukanya ikatan molekul. Protein merupakan molekul yang mudah 

rusak, penggunaan suhu moderat (misal 37 0C) mengakibatkan denaturasi lambat 

sehingga semua tahapan pemindahan harus dilaksanakan pada suhu rendah          

(0 - 3 0C) (Sumitro, 1996). 

Elinda (2007), menyatakan bahwa  protein semakin meningkat menjadi 

35,92% bila dibandingkan dengan bahan mentahnya sebesar 16,21% setelah 

mengalami penggorengan dan diduga karena adanya bahan lain yang mengandung 

protein seperti kolagen yang merupakan protein tahan panas. Pada penelitian  

Dalilah (2006), menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar protein setelah 

produk digoreng, penurunan nilai gizi ini disebabkan karena terjadinya reaksi 

pencokelatan (maillard) selama proses pengolahan dan penggunaan minyak yang 
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mengandung 98% lemak karena persentase lemak yang meningkat menyebabkan 

persentase protein menurun. Standar Nasional Indonesia untuk makanan yang 

diolah kering dengan proses penggorengan seperti abon dan dendeng yaitu 

minimal 15%. Menurut Anonimus (1996), syarat mutu keripik paru sapi SNI 01-

4280-1996 yang memiliki standar kadar protein minimal 15% 

 

2.10.4. Kadar Lemak 

Kadar lemak daging secara umum berkisar antara 5-40% tergantung jenis, 

spesies, umur dan aktifitas ternak (Winarno, 2002). Asam-asam lemak dibagi 

menjadi 2 golongan yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh (Ketaren, 

1986). Lemak daging sebagian besar terdiri dari asam-asam jenuh terutama 

palmitat dan stearat. Lemak daging juga mengandung asam-asam lemak tidak 

jenuh yang biasa ditemukan pada lemak daging seperti oleat, linoleat dan linolenat 

yang mempunyai 1, 2, 3 ikatan rangkap (Hadiwiyoto dkk, 1990). 

 Pengaruh pemanasan dalam waktu yang lama terhadap nilai nutrisi lemak 

dan minyak terhadap kesehatan yang mengkonsumsinya masih belum dapat 

diketahui dengan jelas. Tiga macam degradasi minyak sebagai hasil proses 

pemanasan (Sudarmaji, 1989):  

1. Autooksidasi, terjadi pada temperatur di bawah 100 0C 

2. Termalpolimerasi, terjadi pada kisaran suhu 200 – 300 0C 

3. Termaloksidasi, pada pemanasan di atas 200 0C dengan adanya udara. 

Pada penelitian Elinda (2007), keripik daging sapi dengan konsentrasi 

tepung tapioka 15% menghasilkan kadar lemak sebesar 28,08-31,17%. 

Bertambahnya kadar lemak keripik daging dikarenakan minyak menggantikan 

ruang kosong tempat air yang menguap karena adanya proses penggorengan. 
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Selama proses penggorengan berlangsung, minyak meresap ke dalam daerah crust 

dan sebagian mengisi ruang-ruang kosong yang terjadi akibat hilangnya air. 

Menurut Agustia (2009), kadar lemak  kentang krispi berdasarkan level 

pati yang berbeda yaitu penambahan kombinasi tepung gandum dan tepung 

maizena 25%, 30%, 35% dan 40% secara berturut-turut mengalami peningkatan 

sebesar 24,81%; 26,79%; 29,04% dan 29,65%. Semakin tinggi jumlah tepung 

yang digunakan maka kadar lemak pada kentang krispi akan semakin meningkat, 

dikarenakan pada saat proses penggorengan digunakan suhu yang tinggi sehingga 

menyebabkan air yang terdapat pada bahan, menguap dan rongga pada jaringan 

menjadi mengering yang kemudian digantikan oleh minyak yang digunakan untuk 

menggoreng produk sehingga kadar minyak akan semakin meningkat. Mellema 

(2003) berpendapat bahwa volume dari lemak seimbang dengan total volume air 

yang keluar dari bahan yang digoreng yang secara tidak langsung penguapan air 

dapat berakibat dari rusaknya permukaan dan kadar lemak akan sebanding dengan 

kadar air yang menguap selama penggorengan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 September sampai dengan      

27 Oktober 2010 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya untuk pembuatan bakso, pengujian kadar air dan lemak 

keripik bakso, Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya untuk pengujian kadar protein keripik bakso, Laboratorium 

Mekatronika Alat dan Mesin Argroindustri Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya untuk penggorengan keripik bakso, Laboratorium Teknik 

Pengolahan Pangan Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 

Brawijaya untuk pengujian aktivitas air (Aw) keripik bakso. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah keripik bakso ayam 

yang dibuat dari daging ayam dengan penambahan tepung tapioka, bumbu (garam 

lada dan bawang putih), putih telur dan es batu, kemudian digoreng menggunakan 

penggorengan vakum (vacuum frying). Daging ayam yang digunakan sebagai 

bahan baku keripik bakso ayam diambil dari bagian dada dan didapatkan dari 

Rumah Pemotongan Ayam (RPA) Armada Jaya Malang. Tepung tapioka yang 

digunakan cap dua angsa yang di dapat dari toko Persada Malang. Bahan 

tambahan yang digunakan terdiri dari bawang putih, garam,  putih telur, lada 

bubuk, STPP, air, es batu dan minyak goreng yang digunakan merk sanco. 
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Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian ini meliputi akuades,  

NaOH 1 N (E. Merck, Jerman), tablet kjeldahl (E. Merck, Jerman), H2SO4 pekat 

(E. Merck, Jerman), asam borat (E. Merck, Jerman), indikator methyl orange, 

indikator PP dan petroleum eter (E. Merck, Jerman). 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah chopper, panci 

(panci besar, panci sedang dan panci kecil), kompor gas, telenan, pengaduk, 

sarung tangan plastik, termometer, baskom, sendok, peniris, pisau, stop watch dan 

timbangan digital, meat slicer, baskom, freezer, kompor gas, alat penggorengan 

vakum (vacuum frying) dan peniris (spinner), botol timbang, oven (Memmert, 

Germany), eksikator, retronic hygroskop, kertas saring, seperangkat alat ekstraksi 

lemak metode Soxhlet (Memmert tipe W-350), seperangkat alat uji protein 

metode Kjeldahl (Buchi Auto Kjeldahl unit K-370). Peralatan tambahan lain 

gunting, kertas tissue, kertas label, spidol, benang, plastik dan plastik klip. 

 
3.3. Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) (Sastrosupadi, 2000). Pengelompokan 

didasarkan pada kualitas daging  yang kemungkinan bervariasi dikarenakan waktu 

pengambilan sampel yang tidak bersamaan yang diduga sebagai sumber 

keragaman. Perlakuan penambahan konsentrasi tepung tapioka adalah sebagai 

berikut :  

a. P1 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

10% dari berat adonan bakso ayam. 

b. P2 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

15% dari berat adonan bakso ayam. 
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c. P3 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

20% dari berat adonan bakso ayam. 

d. P4 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

25% dari berat adonan bakso ayam. 

e. P5 : Perlakuan dengan konsentrasi penambahan tepung tapioka sebanyak 

30% dari berat adonan bakso ayam. 

 

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1. Prosedur Pembuatan Keripik Bakso Daging Ayam 

Prosedur penelitian yang dilakukan  adalah sebagai berikut : 

1) Prosedur pembuatan bakso daging ayam (Wibowo, 2000) yang 

dimodifikasi, yaitu : 

a. Daging ayam dipisahkan dari lemak dan dicincang kemudian digiling 

hingga halus. 

b. Es batu, putih telur dan bumbu yang terdiri dari bawang putih, lada, 

STPP dan garam juga ditambahkan sambil digiling. 

c. Tepung tapioka ditambahkan sebanyak 10 %, 15 %, 20 %, 25% dan 

30% dari berat adonan bakso ayam sesuai dengan perlakuan penelitian. 

d. Adonan dicetak menggunakan plastik  berukuran (3x10) cm. 

e. Adonan yang sudah dicetak, direbus dengan 2 kali rebusan. Rebusan 

yang pertama dilakukan pada suhu ± 600C selama 10 menit dan 

perebusan kedua dilakukan pada suhu ± 980C selama 10 menit. 

f. Bakso yang sudah matang segera diangkat dan ditiriskan, kemudian 

dibekukan dalam frezzer pada suhu -150C selama 24 jam. 
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2) Prosedur pembuatan keripik bakso daging ayam yaitu : 

a. Bakso daging ayam yang sudah beku dipotong-potong dengan ukuran 

ketebalan ± 2 mm dengan meat slicer. 

b. Potongan bakso ayam beku kemudian dimasukkan ke dalam alat 

penggorengan vacuum frying dengan suhu 80 0C dan tekanan 70 cmHg 

selama 30 menit (Lenny, 2004) dengan perbandingan bahan yang 

digoreng dan minyak goreng 1: 5. 

c.  Keripik bakso ayam ditiriskan selama 15 menit  menggunakan spinner 

untuk mengurangi kelebihan minyak pada produk. 

d. Dilakukan analisa kualitas kimia keripik bakso daging ayam (kadar air, 

Aw, protein dan lemak). 

 

3.4.2. Komposisi Adonan Keripik Bakso Ayam  

Komposisi adonan bakso ayam dalam penelitian ini semua berat bahan 

berdasarkan atas berat adonan bakso ayam yang telah dikonversikan dari satuan 

persen ke gram. Tabel komposisi adonan bakso ayam tertera pada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi Adonan Bakso Ayam 

Bahan-bahan P1 P2 P3 P4 P5 

Daging ayam (%) 64,2 59,2 54,2 49,2 44,2 
Tepung tapioka (%) 10 15 20 25 30 

Bawang putih (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
Garam (%) 2 2 2 2 2 
Lada (%) 1 1 1 1 1 

STTP (%) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Putih Telur (%) 5 5 5 5 5 

Es batu (%) 15 15 15 15 15 
Jumlah (%) 100 100 100 100 100 
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3.4.3. Variabel Pengamatan  

Variabel pengamatan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Analisis kadar air (Sudarmadji dkk., 1997) seperti pada Lampiran 1. 

2. Analisis aktivitas air (Aw) (Purnomo, 1995) seperti pada Lampiran 2.  

3. Analisis kadar protein (Sudarmadji dkk., 1997) seperti pada Lampiran 3. 

4. Analisis kadar lemak dengan metode soxhlet (Sudarmadji dkk., 1997) 

seperti pada Lampiran 4. 

 
3.5. Analisis Data 

  Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 

apabila menunjukkan adanya perbedaan pada tabel analisis ragam diantara 

perlakuan, baik perbedaan yang nyata maupun sangat nyata, maka dilanjutkan 

dengan uji jarak berganda Duncan (Yitnosumarto, 1993). 

 

3.6. Batasan Istilah 

Keripik Bakso Ayam  :  Produk makanan kering (snack) dari bakso daging ayam 

yang digoreng dengan menggunakan metode 

penggorengan vakum. 

Penggorengan Vakum : Metode penggorengan dengan suhu 80 - 90 0C dan 

tekanan 70 cmHg selama 30 menit. 
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Daging Ayam 

Diproses menjadi bakso ayam 

Bakso ayam dibekukan dalam 
frezzer selama 24 jam 

Bakso beku dipotong-potong dengan ukuran ketebalan  

± 2 mm menggunakan meat slicer 
 

Potongan bakso beku dimasukkan ke alat penggorengan vakum (vacuum 

frying) dengan suhu 80 0C dan tekanan 70 cmHg selama 30 menit 

 
 

Ditiriskan menggunakan spinner selama 15 menit 

 

Diagram alir prosedur pembuatan keripik bakso ayam dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 3. Diagram Alir Prosedur Pembuatan Keripik Bakso Ayam 

 

 
 

 
 
 

 
 

Keripik bakso ayam 
Dianalisis : 

1. Kadar air 

2. Aw 

3. Kadar Protein 

4. Kadar Lemak 



39 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka terhadap Kadar Air Keripik 

Bakso Ayam 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap kadar air keripik 

bakso ayam. Data dan analisis statistik dari kadar air keripik bakso ayam 

selengkapnya terdapat pada  Lampiran 7. Rata-rata nilai kadar air keripik bakso 

ayam dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata kadar air keripik bakso ayam  
 

Perlakuan  Kadar air (%) 

P1 (penambahan tepung tapioka 10%) 5,51b 
P2 (penambahan tepung tapioka 15%) 5,26b 

P3 (penambahan tepung tapioka 20%)  4,92ab 
P4 (penambahan tepung tapioka 25%)  4,75ab 

P5 (penambahan tepung tapioka 30%) 4,16 a 

Keterangan: superskrip a,ab dan b yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 
 Berdasarkan Tabel 7 dapat diketahui bahwa perlakuan P5 berbeda nyata 

dengan perlakuan P1 dan P2, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3 dan 

P4. Perlakuan P1dan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3 dan P4. Kadar 

air tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (10%) yaitu sebesar 5,51% dan terendah 

pada P5 (30%) yaitu sebesar 4,16%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elinda 

(2007), keripik daging sapi dengan penambahan tepung tapioka 15% memberikan 

kadar air sebesar 3,67%. 

Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kadar air keripik bakso 

ayam dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Gambar 4. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Air Keripik 
Bakso Ayam 

 
Grafik Gambar 4 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

tepung tapioka, akan cenderung menurunkan kadar air dari keripik bakso ayam. 

Hal ini dikarenakan kandungan amilopektin yang tinggi pada tepung tapioka dapat 

menyebabkan menurunnya kadar air pada keripik bakso ayam. Kandungan 

amilopektin yang tinggi pada tepung tapioka, akan menghasilkan bakso ayam 

dengan kadar air yang tinggi. Kadar air bakso ayam pada penelitian ini, pada 

perlakuan penambahan tepung tapioka 10%; 15%; 20%; 25% dan 30% secara 

berturut-turut mengalami peningkatan kadar air sebesar 69,85%; 70,74%; 71,17%; 

71,61% dan 72,43% (Lampiran 11). Kadar air bakso ayam yang semakin tinggi, 

akan menyebabkan semakin banyak air yang teruapkan pada saat proses 

penggorengan yang mengakibatkan kadar air keripik bakso ayam semakin rendah 

karena pada proses penggorengan akan terjadi penguapan air yang terjebak dalam 

bakso ayam dan tergantikan dengan minyak.  Menurut Sahin dkk. (1999), proses 

penggorengan merupakan fenomena transfer yang terjadi secara simultan yaitu 

panas yang ditransfer dari minyak ke bahan, massa air diuapkan dari bahan dan 

minyak diserap oleh bahan. Winarno (2002) menyatakan bahwa jumlah gugus 

hidroksil dalam molekul pati yang sangat besar menyebabkan kemampuannya 

dalam menyerap air sangat besar, jadi semakin besar konsentrasi tepung tapioka 

maka kadar air keripik bakso ayam akan semakin rendah.  

Elinda (2007) menambahkan bahwa selama proses penggorengan 

berlangsung, minyak meresap ke dalam daerah crust dan sebagian mengisi ruang-

ruang kosong yang terjadi akibat hilangnya air dalam produk. Supriyanto dkk. 
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(2006) juga menambahkan bahwa air yang berada di permukaan bahan akan 

menjadi uap karena adanya kontak langsung dengan minyak goreng, akibatnya 

konsentrasi air pada permukaan bahan selalu lebih rendah dibandingkan 

konsentrasi air yang berada di dalam bahan. Massa air akan terdifusi dari dalam 

ke permukaan bahan sebagai kadar air akhir produk goreng. 

Berdasarkan data hasil analisis kadar air keripik bakso ayam apabila 

dibandingkan dengan data hasil analisis kadar air bakso ayam terdapat hubungan 

bahwa semakin meningkatnya kadar air bakso ayam seiring dengan penambahan 

tepung tapioka, kadar air keripik bakso ayam akan semakin menurun. Pada 

penelitian Agustia (2009), rerata penggunaan level pati menunjukkan penurunan 

kadar air. Rata-rata kadar air kentang krispi pada konsentrasi kombinasi tepung 

gandum dan tepung maizena 25%, 30%, 35% dan 40% secara berturut-turut 

mengalami penurunan sebesar 1,62%; 1,25%; 1,07% dan 0,97%.  

Data hasil analisis kadar air diatas, apabila dibandingkan dengan data hasil 

analisis kadar lemak (Tabel 10) terdapat hubungan jelas bahwa kadar air terendah 

yang dihasilkan pada sampel keripik bakso ayam dengan penambahan tepung 

tapioka 30% yaitu 4,16% mempunyai kadar lemak tertinggi yaitu 31,39%. 

Menurut Mellema (2003), volume dari lemak seimbang dengan total volume air 

yang keluar dari bahan yang digoreng yang secara tidak langsung penguapan air 

dapat berakibat dari rusaknya permukaan dan kadar lemak akan sebanding dengan 

kadar air yang menguap selama penggorengan. 

Keripik bakso ayam ini serupa dengan makanan ringan (snack). 

Persyaratan standarnya pun seyogyanya mengikuti syarat mutu makanan ringan, 

khususnya untuk keripik. Keripik bakso ayam pada penelitian jika dibandingkan 
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dengan keripik paru sapi, tidak memenuhi syarat mutu karena mempunyai kadar 

air lebih dari 4% yaitu sebesar 5,51%, tetapi jika dibandingkan dengan keripik 

singkong dan umbi gadung, keripik bakso ayam  ini masih memenuhi syarat mutu. 

Menurut Setyawan dan Widaningrum (2009), persyaratan mutu keripik singkong 

dengan SNI 01-4305-1996 dan umbi gadung dengan SNI 01-4302-1996 

mempunyai kadar air maksimal 6%. Persyaratan mutu keripik paru sapi dengan 

SNI 01-4280-1996 mempunyai kadar air maksimal 4% (Anonimus,1996). 

  
4.2. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka terhadap Aktivitas Air (Aw) 

Keripik Bakso Ayam 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05) terhadap Aw keripik bakso 

ayam. Data dan analisis statistik dari nilai Aw, selengkapnya terdapat pada 

Lampiran 8. Rata-rata nilai Aw keripik bakso ayam dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata Aw keripik bakso ayam  
 

Perlakuan  Aw  

P1 (penambahan tepung tapioka 10%) 0,47b 

P2 (penambahan tepung tapioka 15%) 0,46b 
P3 (penambahan tepung tapioka 20%) 0,45b 
P4 (penambahan tepung tapioka 25%)  0,43ab 

P5 (penambahan tepung tapioka 30%)                           0,42a 

Keterangan: superskrip a, ab dan b yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang  nyata (P<0,05) 

 Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa perlakuan P5 berbeda nyata 

dengan perlakuan P1, P2 dan P3, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P4. 

Perlakuan P4 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2 dan P3. Nilai Aw 

tertinggi terdapat pada perlakuan P1 (10%) yaitu sebesar 0,47 dan terendah pada 

P5 (30%) yaitu sebesar 0,42. 
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Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap nilai Aw keripik bakso 

ayam dapat dilihat pada Gambar 5. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
Gambar 5. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Nilai Aw Keripik 

Bakso Ayam 
 

Grafik Gambar 5 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

tepung tapioka maka akan cenderung menurunkan Aw dari keripik bakso ayam. 

Rendahnya Aw pada keripik bakso ayam disebabkan kandungan amilopektin yang 

tinggi pada tepung tapioka, sehingga semakin tinggi konsentrasi pati maka 

semakin banyak granula pati yang dapat mengikat air, yang akan berdampak pada 

keberadaan air bebas pada keripik bakso ayam juga semakin rendah. Menurut 

Sudarmadji dkk. (1997), bahan pangan akan mempunyai aktivitas air yang rendah 

apabila tersusun dari bahan-bahan yang mudah mengikat air, sehingga air bebas 

relatif menjadi lebih kecil. Menurut Widyastuti (1999), fungsi tapioka dalam 

pembuatan bakso adalah sebagai filler yaitu fraksi bukan daging yang 

ditambahkan dan mempunyai sifat dapat mengikat air dan membentuk gel.  

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Aw keripik bakso mengalami 

penurunan seiring dengan penambahan tepung tapioka. Hal ini juga dapat 

disebabkan oleh terjadinya penurunan kadar air seiring dengan penambahan 

tepung tapioka. Berdasarkan data hasil analisis Aw apabila dibandingkan dengan 

data hasil analisis kadar air (Tabel 7) terdapat korelasi bahwa semakin 

menurunnya kadar air seiring dengan penambahan tepung tapioka, nilai Aw juga 

akan semakin menurun. Supeni (1995) menyatakan bahwa semakin banyak 

kandungan pati pada produk kering akan menyebabkan aktivitas air semakin 

rendah karena keberadaan air bebas pada produk semakin rendah. Supriyanto dkk. 



44 
 

(2006) menambahkan bahwa kadar air yang semakin menurun secara tidak 

langsung akan menurunkan Aw dalam produk. 

Keripik bakso ayam termasuk ke dalam produk crackers yang diharapkan 

mempunyai daya simpan yang lama dengan kerenyahan yang baik. Dalam 

penelitian ini, nilai Aw keripik bakso ayam yang dihasilkan rendah dengan nilai 

Aw paling tinggi sebesar 0,47. Bourne (1992) berpendapat bahwa produk crackers 

(snack food) mempunyai daya simpan yang lama dengan kerenyahan yang baik 

maka Aw yang diharapkan tidak lebih dari 0,7 karena diatas nilai tersebut maka 

mikroorganisme dapat tumbuh dan produk akan kehilangan kerenyahannya 

(crispness dan crunchiness).  

Winarno (2002) menambahkan bahwa bahan pangan kering dengan Aw 

sekitar 0,7 sudah cukup baik. Daya simpan bahan pangan pada Aw 0,7–0,75 lebih 

lama karena sedikit mikroorganisme yang dapat tumbuh. Mikroorganisme yang 

dapat tumbuh antara lain bakteri Aw 0,90 ; khamir  Aw 0,80–0,90 ; dan kapang   

Aw 0,60–0,70. Lenovich (1992) berpendapat bahwa semakin rendah Aw maka 

akan mengurangi ratio pertumbuhan jamur dan bakteri patogen.  

 

4.3. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka terhadap Kadar Protein 

Keripik Bakso Ayam 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar protein keripik 

bakso ayam. Data dan analisis statistik dari kadar protein keripik bakso ayam 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 9. Rata-rata kadar protein keripik bakso 

ayam dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata kadar protein keripik bakso ayam  
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Perlakuan  Kadar protein (%) 

P1 (penambahan tepung tapioka 10%)                         40,64c 

P2 (penambahan tepung tapioka 15%) 38,37bc 
P3 (penambahan tepung tapioka 20%)                         36,63b 
P4 (penambahan tepung tapioka 25%) 34,71ab 

P5 (penambahan tepung tapioka 30%)                         33,06a 

Keterangan: superskrip a, ab dan b yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

 
Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa perlakuan P1 berbeda sangat 

nyata dengan perlakuan P3, P4 dan P5. Perlakuan P1 tidak bebeda nyata dengan 

perlakuan P2. Perlakuan P5 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P2 dan P3, 

tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P4. Perlakuan P4 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan P2 dan P3. Kadar protein tertinggi terdapat pada perlakuan P1 

(10%) yaitu sebesar 40,64% dan terendah pada perlakuan P5 (30%) yaitu sebesar 

33,06%. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elinda (2007), keripik daging sapi 

dengan penambahan tepung tapioka 15% memberikan kadar protein sebesar 

35,92%. 

Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kadar protein keripik 

bakso ayam dapat dilihat pada Gambar 6. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
Gambar 6. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Protein 

Keripik Bakso Ayam 
 
Grafik Gambar 6 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

tepung tapioka, akan cenderung menurunkan kadar protein dari keripik bakso 

ayam. Hal ini disebabkan karena komposisi tepung tapioka yang mempunyai 

kandungan protein rendah dengan kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga 

semakin banyak tepung tapioka yang ditambahkan maka kadar protein keripik 

bakso ayam akan semakin rendah. Menurut Usmiati (2009), tepung tapioka 

mengandung karbohidrat 86,55%, air 13,12%, protein 0,13%, lemak 0,04% dan 
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abu 0,16%. Octaviani (2002) menambahkan bahwa semakin tinggi penambahan 

tepung maka protein bakso semakin kecil. Menurut Dalilah (2006) dengan 

mengurangi kadar air, bahan pangan akan mengandung senyawa–senyawa seperti 

protein, karbohidrat, lemak dan mineral dalam konsentrasi yang lebih tinggi.  

Kadar protein keripik bakso ayam pada penelitian ini, masih lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan Standar Nasional Indonesia untuk makanan yang 

diolah kering dengan proses penggorengan seperti abon dan dendeng yaitu 

minimal 15% (Dalilah, 2006) sedangkan kandungan protein keripik bakso ayam 

yang terendah pada penelitian ini adalah sebesar 33,06%. Pendapat yang sama 

juga ada pada syarat mutu keripik paru sapi SNI 01-4280-1996 yang memiliki 

standar kadar protein minimal 15% (Anonimus, 1996). Hal ini disebabkan 

pembuatan keripik bakso ayam pada penelitian ini dilakukan dengan 

penggorengan vakum yang bisa selalu dikontrol suhu dan waktu yang digunakan 

dalam proses penggorengan sehingga nutrisi yang ada dalam produk tidak banyak 

rusak.  

Widaningrum dan Setyawan (2009) menyatakan bahwa pemasakan dengan 

penggorengan vakum menghasilkan produk yang aman dan umumnya tasty serta 

kandungan nutrisinya masih terjaga, karena menggunakan suhu rendah. 

Kandungan nutrisi pada keripik yang diolah dengan menggunakan penggoreng 

vakum relatif masih tinggi, seperti pada keripik buncis, masih terkandung total 

karotenoid yang sangat bermanfaat untuk kesehatan karena berfungsi sebagai 

antioksidan. Demikian juga untuk sifat kimia yang lain seperti protein, vitamin C, 

kalsium, serat kasar, dan asam lemak bebas (FFA) yang jumlahnya masih tinggi 

pada produk keripik sayuran. Menurut Dalilah (2006) dengan mengurangi kadar 
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air, bahan pangan akan mengandung senyawa–senyawa seperti protein, 

karbohidrat, lemak dan mineral dalam konsentrasi yang lebih tinggi.  

 
4.4. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka terhadap Kadar Lemak 

Keripik Bakso Ayam 

 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa penambahan tepung tapioka pada 

pembuatan keripik bakso bakso ayam memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar lemak keripik bakso ayam. Data dan analisis statistik dari 

kadar lemak keripik bakso ayam selengkapnya terdapat pada  Lampiran 10. Rata-

rata nilai kadar lemak keripik bakso ayam dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rata-rata kadar lemak keripik bakso ayam  
 

Perlakuan  Kadar lemak (%) 

P1 (penambahan tepung tapioka 10%) 24,11a 
P2 (penambahan tepung tapioka 15%)  25,88ab 

P3 (penambahan tepung tapioka 20%) 27,70b 
P4 (penambahan tepung tapioka 25%)  29,39bc 

P5 (penambahan tepung tapioka 30%)                          31,39c 

Keterangan: superskrip a, ab dan b yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 

 
Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa perlakuan P1 berbeda sangat 

nyata dengan perlakuan P3, P4 dan P5, tetapi tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P2. Perlakuan P2 berbeda sangat nyata dengan perlakuan P5, tetapi 

tidak berbeda nyata dengan P3 dan P4. Perlakuan P5 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P4. Kadar lemak tertinggi terdapat pada perlakuan P5 (30%) yaitu 

sebesar 31,39% dan nilai terendah pada P1 (10%) yaitu sebesar 24,11%.  

Pengaruh penambahan tepung tapioka terhadap kadar lemak keripik bakso 

ayam dapat dilihat pada Gambar 7. 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. 

Gambar 7. Pengaruh Penambahan Tepung Tapioka Terhadap Kadar Lemak 
Keripik Bakso Ayam 
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Grafik Gambar 7 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penambahan 

tepung tapioka, akan cenderung meningkatkan kadar lemak dari keripik bakso 

ayam. Peningkatan ini disebabkan oleh kandungan air yang tinggi pada bakso 

ayam, pada penambahan tepung tapioka 10%; 15%; 20%; 25% dan 30% secara 

berturut-turut yaitu sebesar 69,85%; 70,74%; 71,17%; 71,61% dan 72,43% 

(Lampiran 11). Semakin tinginya kadar air pada bakso menyebabkan kadar lemak 

keripik bakso ayam yang dihasilkan semakin tinggi pula, hal ini disebabkan 

karena pada saat proses penggorengan digunakan suhu yang tinggi sehingga 

menyebabkan air yang terdapat pada bakso ayam, menguap dan rongga pada 

jaringan menjadi mengering yang kemudian digantikan oleh minyak yang 

digunakan untuk menggoreng keripik bakso ayam sehingga kadar lemak akan 

semakin meningkat. Menurut Elinda (2007), faktor-faktor yang mempengaruhi 

banyak sedikitnya minyak yang diserap keripik adalah kandungan padatan bahan, 

suhu minyak goreng, ketebalan bahan serta fisik permukaan irisan. Selama proses 

penggorengan berlangsung, minyak meresap ke dalam daerah crust dan sebagian 

mengisi ruang-ruang kosong yang terjadi akibat hilangnya air.  

Berdasarkan data hasil analisis kadar lemak keripik bakso ayam apabila 

dibandingkan dengan data hasil analisis kadar air keripik bakso ayam (Tabel 7) 

terdapat hubungan bahwa semakin menurunnya kadar air keripik bakso ayam 

seiring dengan penambahan tepung tapioka, kadar lemak keripik bakso ayam akan 

semakin meningkat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2009), kadar 

lemak  kentang krispi berdasarkan level pati yang berbeda yaitu penambahan 

kombinasi tepung gandum dan tepung maizena 25%, 30%, 35% dan 40% secara 

berturut-turut mengalami peningkatan sebesar 24,81%; 26,79%; 29,04% dan 



49 
 

29,65%. Semakin tinggi jumlah tepung yang digunakan maka kadar lemak pada 

kentang krispi akan semakin meningkat.  

Pada hasil penelitian ini, kadar lemak keripik bakso lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kadar lemak bakso yaitu dengan nilai terendah sebesar 

24,11% pada keripik bakso ayam dengan kadar lemak bakso ayam pada perlakuan  

penambahan tepung tapioka 10%; 15%; 20%; 25% dan 30% secara berturut-turut 

mengalami peningkatan kadar lemak sebesar 5,48%; 4,19%; 3,76%; 3,28% dan 

2,52% (Lampiran 11). Peningkatan nilai kadar lemak juga dimungkinkan karena 

adanya energi yang termetabolis dari produk pangan yang digoreng. Menurut 

Elinda (2007), pangan yang berasal dari tumbuhan dapat menyerap lemak lebih 

tinggi dibanding pangan berasal dari hewan. Tingginya kadar lemak setelah hasil 

penelitian pada penggorengan tomat (35–75%) dan jamur (65–80%). Kadar lemak 

kentang goreng lebih rendah (1–36%) namun masih lebih tinggi kadar lemaknya 

dibanding pada ayam goreng (10–30%) dan daging sapi goreng (10–25%).  

Hasil kadar lemak keripik bakso ayam tertinggi pada penelitian ini 

terdapat pada P5 (30%) dengan nilai sebesar 31,39%, nilai ini masih tidak jauh 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian Elinda (2007) pada keripik 

daging sapi dengan penambahan tepung tapioka 15% memberikan kadar lemak 

sebesar 28,08–31,17%. Kadar lemak keripik bakso pada penelitian ini, masih 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markinson 

(1987), dengan kadar lemak pada bakso yang digoreng sebesar 10–25%.  

 

4.5. Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dari penelitian ini, dilakukan dengan 

menggunakan indeks efektifitas. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai 
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bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari pengaruh perlakuan yang 

diberikan dan sebagai variabel yang digunakan (Idris, 2005). Prosedur pengukuran 

dan hasil perhitungan disajikan pada Lampiran 6 dan Lampiran 14. 

Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh rata-rata nilai produk 

tertinggi berdasarkan parameter yang didapat dari penilaian panelis. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat penerimaan konsumen terhadap produk bakso sudah 

cukup sehingga penilaian konsumen merupakan faktor utama dalam menentukan 

suatu produk yang disukai. 

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rangking dalam menentukan 

perlakuan terbaik diketahui bahwa konsumen lebih memilih produk keripik bakso 

ayam dengan perlakuan penambahan tepung tapioka 30% yaitu sebesar 0,73. Hal 

tersebut diduga bahwa dengan semakin tinggi penambahan tepung tapioka mampu 

memperbaiki kualitas kimia keripik bakso yang ditinjau dari kadar air, Aw, kadar 

protein dan kadar lemak.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan data hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perlakuan penambahan tepung tapioka pada keripik bakso ayam 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar air dan Aw  

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

protein dan lemak.  

2. Penambahan tepung tapioka yang semakin tinggi dalam keripik bakso 

ayam dapat menurunkan kadar air, Aw dan protein dan meningkatkan 

kadar lemak keripik bakso ayam.   

3. Pada hasil perlakuan terbaik menunjukkan bahwa perlakuan penambahan 

tepung tapioka 30% mampu memperbaiki kualitas keripik bakso ayam. 

 
5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian ini, maka disarankan pembuatan keripik bakso 

ayam dengan perlakuan penambahan tepung tapioka 30% karena memberikan 

hasil yang optimal. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh 

penambahan tepung tapioka pada keripik bakso ayam ditinjau dari kualitas fisik 

dan organoleptik sehingga diharapkan mendapat produk yang bisa diterima oleh 

masyarakat dengan kualitas yang baik.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisis Kadar Air  

 

Pengujian kadar air bakso pada penelitian ini menggunakan metode 

thermogravitimetri  menurut Sudarmadji dkk. (1997), prosedurnya tertera seperti 

di bawah ini:  

1. Botol timbang dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C selama 24 

jam, kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 30 menit, setelah 

itu botol ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik (X gram). 

2. Sampel yang telah dihaluskan lalu ditimbang kira-kira 2-5 gram, kemudian 

dimasukkan ke dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya dan 

ditimbang kembali (Y gram). 

3. Sampel dalam botol timbang dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C 

selama 4 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator selama 30 menit, 

sampel yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai dicapai 

berat konstan (Z gram) yaitu selisih penimbangan berat sampel berturut-

turut kurang dari 0,2 mg. 

4. Kadar air dihitung sebagai berikut : 

% Kadar Air   =  (Y – X) – (Z – X)  x 100% 
                                         (Y – X) 
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Lampiran 2. Prosedur Analisis Aktivitas Air (Aw) 

 
Pengujian aktivitas air keripik bakso ayam dilakukan dengan alat retronic 

hygroskop menurut Purnomo (1995) dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Memilih 5 macam garam dengan kemurnian yang tinggi (analitical reagent) 

dengan nilai ERH berkisar antara perkiraan ERH sampel. 

2. Membuat larutan jenuh dan mengatur suhu larutan 250C dengan memasukkan 

ke dalam penangas air. 

3. Mengatur nilai ERH larutan garam jenuh dan mencatat respon alat pada 15, 

30, 45 dan 120 menit. 

4. Membuat kurva kalibrasi dari data pengukuran dan nilai ERH larutan garam 

jenuh. 

5. Mengkonversikan nilai ERH sampel yang telah dikalibrasikan ke dalam Aw 

sebagai berikut :   Aw = ERH / 100 
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Lampiran 3. Prosedur Analisis Kadar Protein  

 
Pengukuran kadar protein keripik bakso ayam dilakukan dengan metode 

Kjeldal menurut prosedur Sudarmadji dkk. (1997), yaitu: 

1. Sampel ditimbang sebanyak 3 gram dan dimasukkan kedalam labu 

Kjeldhal, ditambahkan 0,5 tablet katalisator dan 15 ml H2SO4 pekat untuk 

blanko tanpa sampel kemudian didestruksi pada lemari asam dengan suhu 

200-250°C selama kurang lebih 2-3 jam (sampai warna hijau jernih). 

2. Hasil destruksi ditambahkan air destilasi 50 ml kemudian dipindahkan ke 

dalam erlenmeyer dan ditambahkan  NaOH 40%  sebanyak 50 ml, 

selanjutnya didestilasi dengan destilat ditampung di dalam erlenmeyer 

yang telah diisi    50 ml asam borat 3%, ditambahkan 2-3 tetes indikator 

methyl orange dan indikator PP. Destilasi diakhiri setelah destilat 

diperoleh sebanyak 50 ml. 

3. Destilat yang diperoleh dititrasi dengan menggunakan 0,2 N H2SO4 

sampai warna berubah menjadi merah muda 

4. Kadar protein dihitung sebagai berikut : 

% N  =   (ml titrasi sampel-ml titrasi blanko) x N x 14 x100% 

                                        berat sampel 
 

% Kadar Protein =  % N  x faktor koreksi (6,25) 
 
Keterangan :   

N = Normalitas H2SO4 untuk titrasi 
14 = BM nitrogen 
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Lampiran 4.   Prosedur Analisa Kadar Lemak dengan Metode Soxhlet 

 
Pengukuran kadar lemak keripik bakso ayam pada penelitian ini dilakukan 

dengan metode Soxhlet menurut Sudarmadji dkk. (1997) : 

1. Kertas saring dan kapas dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C 

selama 24 jam, kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 30 

menit, setelah itu kertas saring dan kapas ditimbang dengan menggunakan 

timbangan analitik (X gram). 

2. Sampel ditimbang kira-kira 1-2 gram kemudian dibungkus dengan kertas 

saring dan kapas yang telah diketahui beratnya dan ditimbang kembali          

(Y gram). 

3. Masukkan sampel dalam labu soxhlet, diekstraksi dengan larutan 

petroleum eter (PE) kurang lebih 5 jam sampai larutan PE di dalam alat 

ekstraksi berwarna kekuningan. 

4. Sampel diangin-anginkan hingga PE menguap. Selanjutnya dioven semalam 

pada suhu 105°C, kemudian didinginkan dalam eksikator selama 30 menit, 

sampel yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai dicapai 

berat konstan (Z gram) yaitu selisih penimbangan berat sampel berturut-turut 

kurang dari 0,2 mg. 

5. Kadar lemak dihitung sebagai berikut : 

% Kadar Lemak   =    (Y – X ) – (Z – X)  x 100% 
                                                   (Y – X)    
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Lampiran 5. Lembar Penilaian Urutan (Ranking) Pentingnya Peranan Variabel 

Terhadap Mutu Produk (Idris, 2005) 
 

Produk  : 

Responden : 

 Saudara diminta untuk mengemukakan pendapat tentang urutan (ranking) 

pentingnya peranan keempat variabel berikut terhadap mutu produk dengan 

mencantumkan nilai 1-4, mulai dari peranannya kurang penting (1) sampai 

terpenting (4). 

 Atas partisipasi Saudara diucapkan terima kasih. 

Variabel Ranking 

Kadar Air 

Aw 

Protein 

Lemak 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

Catatan : 

1. Berhubung ada 4 variabel, rankingnya adalah 1-4 dari yang peranannya 

kurang penting sampai terpenting. 

2. Nomor ranking untuk variabel yang diteliti tidak boleh sama. 
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Lampiran 6. Prosedur Pemilihan Alternatif Terbaik  

 Prosedur pemilihan perlakuan terbaik menurut modifikasi metode de 

Garmo dalam Idris (2003), dengan urutan sebagai berikut : 

1. Meminta pendapat responden tentang urutan (ranking) pentingnya peranan 

keempat variabel terhadap mutu produk, dengan menggunakan daftar isian 

(kuisioner). 

2. Hasil ranking tersebut ditabulasi, dijumlahkan lalu dirata-rata untuk 

mengetahui urutan (ranking) masing-masing variabel. 

3. Dari hasil ranking tersebut kemudian dihitung bobot variabel. 

BV= Rata-rata Rangking Variabel 

   Rata-rata Rangking Tertinggi 
 

4. Hitung bobot normal 

BN = BV : total BV  

5. Hitung Nilai Efektifitas (Ne) 

  Ne =  Nilai perlakuan – Nilai terjelek 
Nilai terbaik – Nilai terjelek 

 

6. Hitung Nilai Hasil (Nh) dari semua variabel dengan mengalikan Ne dengan 

bobot normal masing-masing 

Nh = Ne x BN 

7. Nh dari semua variabel untuk masing-masing perlakuan kemudian 

dijumlahkan. Perlakuan dengan jumlah Nh tertinggi adalah perlakuan yang 

terbaik. 
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Lampiran 7. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Air Keripik Bakso 

Ayam 
 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 5,69 5,30 5,54 16,53 5,51 
P2 5,24 5,16 5,39 15,79 5,26 

P3 4,57 4,91 5,27 14,75 4,92 
P4 4,31 4,74 5,21 14,26 4,75 

P5 3,85 3,50 5,13 12,48 4,16 

TOTAL 23,66 23,61 26,54 73,81  

 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1
= 

2

35

81,73

x
= 

15

5447,92
= 363,19 

 

JK Total  = 2

11

Yij
n

j

p

i

 - FK 

   = 5992 + 4,672 +……….+ 5,032 – 363,19 
   = 357,75 - 363,19  

= 5,44 
 

JK Perlakuan  = 
p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
- FK 

= 

22222

3

70,1261,1498,1436,1583,16
- 363,19 

= 359,98 – 363,19   
= 3,21 

 

JK Kelompok  = 
n

j 1 p

Yij
p

i

2

1
- FK 

   = 

222

5

81,2661,2306,24
- 363,19 

   = 362,06 - 363,19 

= 1,13 
 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

= 5,44 – 3,21 - 1,13 

 = 1,10 



65 
 

Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

0,05 0,01 

Perlakuan 4 3,21 0,80 5,82* 3,84 7,01 
Kelompok 2 1,13 0,56 4,08 4,46 8,65 

Galat 8 1,10 0,14    

Total 14   5,44     

Keterangan : (*) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang 
nyata (Fhitung>Ftabel 0,05). 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar air 

JNT 5% =  JND 5% x 
r

KTG
  

  = JND 5% x  
3

14,0
   

  = JND 5% x  0,2160 

 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 5% 3,26 3,39 3,47 3,52 

JNT 5% 0,7042 0,7322 0,7495 0,7603 

 

 
Hasil UJBD Kadar Air 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 4,16 a 
P4 4,75   ab 

P3 4,92   ab 
P2 5,26     b 

P1 5,51     b 
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Lampiran 8. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Aktvitas Air (Aw) Keripik 

Bakso Ayam 
 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 0,48 0,45 0,49 1,42 0,47 

P2 0,47 0,44 0,47 1,38 0,46 

P3 0,45 0,45 0,46 1,36 0,45 

P4 0,43 0,43 0,44 1,30 0,43 

P5 0,39 0,42 0,45 1,26 0,42 

TOTAL 2,22 2,19 2,31 6,72  

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1
= 

2

35

72,6

x
= 

15

45,16
= 3,0106 

JK Total  = 2

11

Yij
n

j

p

i

 - FK 

   = 0,492 + 0,472 +……….+ 0,392 – FK 

   = 3,0194 -  3,0106  
= 0,0088 

 

JK Perlakuan  = 
p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
- FK 

= 

22222

3

26,130,136,138,142,1
- 3,0375 

= 3,0160 – 3,0106  
= 0,0054 

 

JK Kelompok  = 
n

j 1 p

Yij
p

i

2

1
- FK 

= 
5

31,219,222,2 222

- 3,0375 

   = 3,0122 – 3,0106  

= 0,0016 
 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

   = 0,0088 – 0,0054 – 0,0016 

= 0,0018 
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Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

 0,05  0,01 

Perlakuan 4 0,0054 0,0014 5,91* 3,84 7,01 
Kelompok 2 0,0016 0,0008 3,39 4,46 8,65 

Galat 8 0,0018 0,0002    

Total 14 0,0088     

Keterangan : (*) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang 
nyata (Fhitung>Ftabel 0,05). 

 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap aktivitas air  

JNT 5% =  JND 5% x 
r

KTG
  

  = JND 5% x  
3

0002,0
   

  = JND 5% x  0,0082 
 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 5% 3,26 3,39 3,47 3,52 

JNT 5% 0,0267 0,0278 0,0284 0,0289 

 
 

Hasil UJBD Aktivitas Air 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 0,42 a 
P4 0,43   ab 
P3 0,45     b 

P2 0,46     b 
P1 0,47     b 
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Lampiran 9. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Protein Keripik Bakso 

Ayam 
 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 39,74 40,93 41,26 121,93 40,64 

P2 38,02 39,78 37,3 115,1 38,37 

P3 36,91 37,69 35,28 109,88 36,63 

P4 35,04 35,48 33,62 104,14 34,71 

P5 34,91 32,53 31,73 99,17 33,06 

TOTAL 184,62 186,41 179,19 550,22  

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1
= 

2

35

22,550

x
= 

15

302742,05
= 20182,80 

 

JK Total  = 2

11

Yij
n

j

p

i

 - FK 

   = 42,262 + 38,372 +……….+ 34,532 – FK 
   = 20061,23  -  20182,80  

= 121,57 
 

JK Perlakuan = 
p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
- FK 

= 

22222

3

17,10314,10764,11217,11893,124
- 20182,80 

= 20076,14 – 20182,80 

= 106,66 
 

JK Kelompok  = 
n

j 1 p

Yij
p

i

2

1
- FK 

= 
5

41,19262,18902,184 222

- 20182,80 

   = 20177,15 – 20182,80  

= 5,65 
 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

   = 121,57 – 106,66 – 5,65  

= 9,26 
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Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

 0,05  0,01 

Perlakuan 4 106,66 26,66 23,02** 3,84 7,01 
Kelompok 2 5,65 2,83 2,44 4,46 8,65 

Galat 8 9,26 1,16    

Total 14 121,58     

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (Fhitung>Ftabel ). 

 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar protein 

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG
  

  = JND 1% x  
3

16,1
   

  = JND 1% x  0,6218 
 
 

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5,00 5,14 5,23 

JNT 1% 2,9473 3,109 3,1960 3,2520 

 
 

Hasil UJBD Kadar Protein 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 33,06 a 
P4 34,71   ab 

P3 36,63     b 
P2 38,37       bc 
P1 40,64         c 
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Lampiran 10. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Lemak Keripik 

Bakso Ayam 
 

Perlakuan 
Kelompok Total Rata-rata 

1 2 3   

P1 23,83 24,32 24,17 72,32 24,11 

P2 24,52 27,29 25,83 77,64 25,88 

P3 27,75 28,45 26,91 83,11 27,70 

P4 30,68 29,37 28,12 88,17 29,39 

P5 32,35 32,55 29,26 94,16 31,39 

TOTAL 139,13 141,98 134,29 415,4  

 

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1
= 

2

35

4,415

x
= 

15

172557,16
= 11503,81 

 

JK Total  = 2

11

Yij
n

j

p

i

 - FK 

   = 32,832 + 34,522 +……….+ 41,262 – FK 

   = 11390,56  -  11503,81 
= 113,25 

 

JK Perlakuan = 
p

i 1 n

Yij
n

j

2

1
- FK 

= 

22222

3

86,12714,11911,11364,10632,100
- 11503,81 

= 11405,80  – 11503,81 
= 98,01 
 

JK Kelompok  = 
n

j 1 p

Yij
p

i

2

1
- FK 

= 
5

46,19029,18632,190 222

- 11503,81 

   = 11497,76  – 11503,81 

= 6,05 
 

JK Galat   = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

   = 113,25 – 98,01 – 6,05 

= 9,19 
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Tabel Sidik Ragam 

 

SK db JK KT F hitung 
F tabel 

 0,05  0,01 

Perlakuan 4 98,01 24,50 21,33** 3,84 7,01 
Kelompok 2 6,05 3,02 2,63 4,46 8,65 

Galat 8 9,19 1,14    

Total 14 113,25     

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (Fhitung>Ftabel ). 

 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) pengaruh perlakuan terhadap kadar lemak 

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG
  

  = JND 1% x  
3

14,1
   

  = JND 1% x  0,6164 
 
Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan  

Selingan 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5,00 5,14 5,23 

JNT 1% 2,9277 3,082 23,1682 3,2237 

 

 
Hasil UJBD Kadar Lemak 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 24,11 a 
P2 25,88   ab 

P3 27,70     b 
P4 29,39       bc 

P5 31,39         c 
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Lampiran 11. Data Analisis Daging Ayam dan Bakso Ayam 

 

Jenis sampel 
Kadar Air 

(%) 
Aw 

Kadar protein 
(%) 

Kadar lemak 
(%) 

  K1 71,41 0,82 21,09 5,75 

Daging ayam K2 71,68 0,8 21,21 5,59 

  K3 71,23 0,83 20,84 6,17 

  P1 69,85 0,8 16,08 5,48 

  P2 70,74 0,8 15,82 4,19 

Bakso Ayam P3 71,17 0,8 15,45 3,76 

  P4 71,61 0,81 15,14 3,28 

  P5 72,43 0,82 14,8 2,52 
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Lampiran 12. Pemilihan Perlakuan Terbaik 

 

Panelis Kadar Air Aw Kadar Protein Kadar Lemak 

1 2 1 4 3 

2 4 2 3 1 

3 4 1 2 3 

4 4 1 3 2 

5 4 1 2 3 

6 2 1 3 4 

7 4 2 3 1 

8 4 3 2 4 

9 4 1 2 3 

10 4 2 3 1 

11 3 2 4 1 

12 4 1 3 2 

13 4 3 2 1 

14 4 3 2 1 

15 4 2 3 1 

16 4 2 3 1 

17 4 2 3 1 

18 4 1 2 3 

19 3 1 2 4 

20 4 1 2 3 

21 4 1 2 3 

22 4 3 2 1 

23 4 3 2 1 

24 2 3 4 1 

25 4 3 2 1 

26 4 3 2 1 

27 4 2 1 3 

28 4 3 2 1 

29 4 1 2 3 

30 4 3 1 2 

Total 112 58 73 60 

Rata-

rata 3,73 1,93 2,43 2,00 

Ranking I IV II III 

Bobot 

Variabel 1,00 0,52 0,65 0,54 

Bobot 

Normal 0,46 0,24 0,30 0,25 
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Lampiran 13. Nilai Rataan Masing-Masing Variabel Dari Seluruh Perlakuan 

 

Perlakuan  Kadar Air Aw Kadar Protein Kadar Lemak 

P1K1 5,69* 0,48 39,74 23,83** 

P2K1 5,24 0,47 38,02 24,52 

P3K1 4,57 0,45 36,91 27,75 

P4K1 4,31 0,43 35,04 30,68 

P5K1 3,85 0,39** 34,91 32,35 

P1K2 5,3 0,45 40,93 24,32 

P2K2 5,16 0,44 39,78 27,29 

P3K2 4,91 0,45 37,69 28,45 

P4K2 4,74 0,43 35,48 29,37 

P5K2 3,5** 0,42 32,53 32,55* 

P1K3 5,54 0,49* 41,26** 24,17 

P2K3 5,39 0,47 37,3 25,83 

P3K3 5,4 0,46 35,28 26,91 

P4K3 5,21 0,44 33,62 28,12 

P5K3 5,13 0,45 31,73* 29,26 

 
Keterangan :  
*)  Nilai Terjelek 

**)  Nilai Terbaik 
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Lampiran 14. Perhitungan Perlakuan Terbaik 
 

Variabel BV BN 
P1K1 P2K1 P3K1 P4K1 P5K1 P1K2 P2K2 P3K2 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kadar Air 1,00 0,46 0,00 0,00 0,21 0,09 0,51 0,24 0,63 0,29 0,84 0,39 0,18 0,08 0,24 0,11 0,36 0,16 

Aw 0,52 0,24 0,10 0,02 0,20 0,05 0,40 0,10 0,60 0,14 1,00 0,24 0,40 0,10 0,50 0,12 0,40 0,10 

Kadar Protein 0,65 0,30 0,84 0,25 0,66 0,20 0,54 0,16 0,35 0,10 0,33 0,10 0,97 0,29 0,84 0,25 0,63 0,19 

Kadar Lemak 0,54 0,25 1,00 0,25 0,92 0,23 0,55 0,14 0,21 0,05 0,02 0,01 0,94 0,23 0,60 0,15 0,36 0,09 

 Total 2,17     0,52   0,57   0,63   0,59   0,73*   0,70   0,63   0,54 
 

Variabel BV BN 
P4K2 P5K2 P1K3 P2K3 P3K3 P4K3 P5K3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Kadar Air 1,00 0,46 0,43 0,20 1,00 0,46 0,07 0,03 0,14 0,06 0,13 0,06 0,22 0,10 0,26 0,12 

Aw 0,52 0,24 0,60 0,14 0,70 0,17 0,00 0,00 0,20 0,05 0,30 0,07 0,50 0,12 0,40 0,10 

Kadar Protein 0,65 0,30 0,39 0,12 0,08 0,03 1,00 0,30 0,58 0,18 0,37 0,11 0,20 0,06 0,00 0,00 

Kadar Lemak 0,54 0,25 0,36 0,09 0,00 0,00 0,96 0,24 0,77 0,19 0,65 0,16 0,51 0,13 0,38 0,09 

 Total 2,17     0,55   0,65   0,57   0,48   0,40   0,41   0,31 
 

*Nilai Nh tertinggi 


