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ABSTRACT

STUDY OF TAPIOCA FLOUR SUBSTITUTION WITH JACKFRUIT SEED 
STARCH OF THE CHEMICAL QUALITY OF BEEF SAUSAGE

This research is started on August 2010 until with December 2010 at Milk Pilot Plant 
laboratory animal husbandry faculty of brawijaya university and central laboratory of 
brawijaya university. This research about study of tapioca flour substitution with 
jackfruit seed starch of the chemical quality of beef sausage in terms of water, fat, and 
protein content. As material as information divides college student and all party 
which interest about chemical quality of beef sausage with jackfruit starch as 
tapioca's flour substitution be sighted of water, fat, and protein with preferred 
choiceness consumer. 

Material that is utilized in this research is sausage that is made by use of beef 
raw material and substitution is tapioca's flour and jackfruit starch as binder and filler. 
Percent of conduct which is flour tapioca 15% without jackfruit starch (P0), tapioca's 
flour 10% and jackfruit starch 5% (P1), tapioca's flour 5% and jackfruit starch 10% 
(P2), 15% jackfruit starch without flour tapioca (P3). 

The conclusion of this research was jackfruit starch as tapioca's flour 
substitution in beef sausage decreased water content and increased fate content,
however there was optimal result for protein. The optimum chemical quality of beef 
sausage with jackfruit starch as tapioca's flour substitution was tapioca's flour 5% and 
jackfruit starch 10%.

Keywords : jackfruit starch, tapioca’s flour, beef sausage, chemical quality.



v

RINGKASAN

KAJIAN SUBSTITUSI TEPUNG TAPIOKA DENGAN PATI BIJI NANGKA 
TERHADAP KUALITAS KIMIA SOSIS DAGING SAPI

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan 
Desember 2010 di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya dan Laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya.
Penelitian bertujuan untuk mengkaji pengaruh substitusi tepung tapioka dengan pati 
biji nangka terhadap kualitas kimia sosis daging sapi ditinjau dari kadar air, kadar 
lemak, dan kadar protein.

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah sosis yang dibuat dari daging 
sapi, tepung tapioka yang disubstitusi dengan pati biji nangka, bumbu-bumbu, es 
batu, dan telur. Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengann
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan empat perlakuan yaitu P0 (15% tepung 
tapioka), P1 (10% tepung tapioka dan 5% pati biji nangka), P2 (5% tepung tapioka 
dan 10% pati biji nangka), dan P3 (15% pati biji nangka). Parameter yang diamati 
adalah kadar air, kadar lemak, dan kadar protein. Analisis data menggunakan analisis
ragam dan dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi tepung tapioka dengan pati 
biji nangka dalam pembuatan sosis daging sapi memberikan hasil yang nyata 
(P<0,05) terhadap kadar lemak dan kadar protein, serta sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kadar air produk sosis daging sapi. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung 
tapioka dengan pati biji nangka cenderung menurunkan kadar air dan kadar protein 
produk sosis daging sapi, tetapi dapat meningkatkan kadar lemak produk sosis daging 
sapi. Perlakuan substitusi tepung tapioka dan pati biji nangka dalam sosis daging sapi 
dengan presentase tepung tapioka 5% dan pati biji nangka 10% memberikan hasil 
yang optimal, yaitu kadar air yang sesuai standar (69,04%), kadar lemak lebih tinggi 
daripada perlakuan yang lain (1,98%), dan kadar protein yang optimal (14,78%).

Disarankan untuk menggunakan substitusi tepung tapioka dengan pati biji 
nangka pada pembuatan sosis daging sapi sebesar 5% tepung tapioka dan 10% pati 
biji nangka karena memberikan hasil yang mendekati standar sosis daging sapi yang 
telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia. Perlu dilakukan 
penambahan bahan berupa lemak dan bahan pengemulsi karena kadar lemak yang 
dihasilkan masih rendah dan agar tidak terjadi kerusakan sistem emulsi pada sosis.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daging merupakan salah satu hasil ternak yang diminati oleh sebagian 

besar masyarakat. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam daging menyebabkan 

daging mudah sekali mengalami kerusakan apabila tidak mendapat penanganan 

yang tepat setelah pemotongan. Kerusakan daging dapat berpengaruh pada sifat 

fisik, kimia dan mikrobiologis yang akan menurunkan mutu dan penerimaan 

daging oleh konsumen. Kandungan yang ada dalam daging selain protein adalah 

air, lemak, karbohidrat dan komponen anorganik. Daging mempunyai nilai nutrisi 

yang tinggi karena mengandung asam-asam amino esensial yang lengkap dan 

seimbang. Nilai kalori daging banyak ditentukan oleh kandungan lemak 

intraseluler di dalam serabut-serabut otot yang disebut marbling (Soeparno, 

1994).

Pengolahan daging bertujuan untuk menghambat kerusakan, menambah 

keragaman pangan, memperoleh pangan yang berkualiatas tinggi dan 

meningkatkan penerimaan daging oleh konsumen. Salah satu cara 

penganekaragaman pangan asal daging adalah pembuatan sosis. Sosis adalah 

daging atau campuran beberapa daging yang telah dihaluskan serta dicampur 

dengan bumbu-bumbu atau rempah-rempah dan penambahan bahan pengikat dan 

pengisi. Pada umumnya sosis dibuat dari daging ayam, ikan, sapi, dan kelinci.

Sosis mempunyai komposisi yaitu air antara 20%-30%, garam 2%-2,5%, 

kandungan lemak tidak lebih dari 30%, bahan pengikat dan pengisi 15% berupa 
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pati yang di dalamnya mengandung amilosa dan amilopektin, dan bumbu-bumbu 

tambahan. Bumbu tambahan pada pembuatan sosis yang sering dipakai adalah 

bawang putih, merica, lada, dan gula pasir.

Penambahan bahan pengikat dan bahan pengisi berfungsi untuk mengikat 

air, memberi khas warna, membentuk tekstur yang padat, memperbaiki stabilitas 

emulsi, menurunkan penyusutan waktu pemasakan, dan memperbaiki cita rasa. 

Bahan pengikat dan pengisi dibedakan berdasarkan kadar proteinnya. Bahan 

pengikat mengandung protein tinggi sedangkan bahan pengisi mengadung 

karbohidrat. Bahan pengikat dan pengisi yang biasa digunakan dalam pembuatan 

sosis adalah tepung tapioka (Anonim, 2005).

Firmansyah, Deswita, dan Ben (2007) menyatakan bahwa selain 

menggunakan tepung tapioka sebagai bahan pengisi juga dapat menggunakan pati 

biji nangka. 1 kg biji nangka basah didapatkan rendemen basah sebesar 24,7 %. 

Hasil pemeriksaan susut pengeringan pati biji nangka adalah 11,7% .

Pati mempunyai komponen utama yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa 

dan amilopektin mempunyai peranan yang penting dalam proses pengolahan 

pangan. Pati biji nangka mengandung amilosa dan amilopektin. Pemanfaatan pati 

biji nangka dan tepung tapioka dalam pembuatan sosis dapat meningkatkan 

kualitas sosis karena kandungan amilosa tepung tapioka lebih rendah daripada

amilopektinnya sedangkan kandungan amilosa pati nangka lebih tinggi daripada 

amilopektinnya, selain itu sifat-sifat fisik dan partikel antara tepung tapioka dan 

pati biji nangka juga mempunyai sifat yang hampir sama. Pati nangka dengan 

kadar amilopektin yang lebih besar secara otomatis akan meningkatkan daya serap 

airnya. 
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Adebowale, Sanni, and Onitilo (2008) menyatakan tepung tapioka 

memiliki kandungan amilosa 23,12%, protein 0,24% dan lemak 0,25%. Bobio, El-

Dash, Bobio, and Rodrigues (1978) menyatakan pati biji nangka memiliki

kandungan amilosa 28,1%, protein 0,32%, dan lemak 0,64%. Pati biji nangka 

memiliki kandungan amilosa, protein, dan lemak yang lebih tinggi daripada 

tepung tapioka, sehingga substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka akan 

memberikan kualitas kimia yang lebih baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka pada 

pembuatan sosis daging sapi terhadap kualitas kimia sosis daging sapi ditinjau 

dari kadar air, kadar lemak, dan kadar protein.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh substitusi tepung tapioka dengan pati biji 

nangka terhadap kualitas kimia sosis daging sapi ditinjau dari kadar air, kadar 

lemak, dan kadar protein.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengkaji pengaruh substitusi tepung tapioka dengan pati biji 

nangka terhadap kualitas kimia sosis daging sapi ditinjau dari kadar air, kadar 

lemak, dan kadar protein.

1.4 Kegunaan Penelitian

Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 

tentang substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka terhadap kualitas kimia 
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sosis daging sapi ditinjau dari kadar air, kadar lemak, dan kadar protein dengan 

kualitas terbaik yang disukai konsumen

1.5 Kerangka Pikir

Sosis daging sapi merupakan salah satu teknologi pengolahan daging 

dengan teknik restrukturisasi yang telah lama dikenal masyarakat dan merupakan 

salah satu produk olahan hasil ternak yang sangat diminati masyarakat. Teknik 

pengolahan dengan cara restrukturisasi bertujuan untuk memanfaatkan potongan 

daging yang relatif kecil dan tidak beraturan, kemudian direkatkan kembali 

menjadi ukuran yang lebih besar (Purnomo, 1998).

Sosis mempunyai komposisi yaitu air antara 20%-30%, garam 2%-2,5%, 

kandungan lemak tidak lebih dari 30%, bahan pengikat dan pengisi 15% berupa 

pati yang di dalamnya mengandung amilosa dan amilopektin, dan bumbu-bumbu 

tambahan. Bumbu tambahan pada pembuatan sosis yang sering dipakai adalah 

bawang putih, merica, lada, dan gula pasir.

Bahan pengisi dan bahan pengikat berupa tepung tapioka dan pati biji 

nangka perlu ditambahkan pada sosis karena selain sebagai bahan pengisi dan 

pengikat bahan tersebut juga dapat mereduksi penyusutan selama pemasakan, 

memperbaiki sifat irisan, meningkatkan cita rasa dan mengurangi biaya produksi 

sosis daging sapi. 

Pati biji nangka mempunyai kemampuan untuk menyerap air lebih tinggi 

dari pada tepung tapioka karena kadar amilosa pati biji nangka lebih besar 

daripada kadar amilosa pada tepung tapioka, akibatnya akan berpengaruh pada 

temperatur gelatinisasi . Kombinasi antara pati biji nangka dengan tepung tapioka 
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yang digunakan dalam pembuatan sosis akan memberikan hasil berupa produk 

sosis dengan kualitas yang lebih baik dan disukai oleh konsumen.

Pati biji nangka dapat mensubstitusi tepung tapioka karena keduanya 

memiliki kandungan amilosa dan amilopektin yang dibutuhkan dalam pengolahan 

sosis. Pati biji nangka dan tepung tapioka sama-sama memiliki kemampuan untuk 

menyerap air. Keduanya memiliki kandungan amilosa dan amilopektin, akan 

tetapi memiliki berbedaan kadarnya (Tulyathan, Tananuwong, Songjinda, and 

Jaiboon, 2002).

1.6 Hipotesis

Diduga substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka pada pembuatan 

sosis daging sapi dapat mempengaruhi kualitas kimia yang meliputi kadar air, 

kadar protein, dan kadar lemak.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daging

Semua jenis daging ternak termasuk jeroan dan tetelan dapat digunakan 

untuk pembuatan sosis. Pada prinsipnya semua jenis daging dapat dibuat sosis bila 

dicampur dengan sejumlah lemak (Anonim, 1990).

Daging adalah semua jaringan hewan dan semua produk hasil pengolahan 

dari jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

ganguan kesehatan bagi konsumen (Soeparno, 1998).

Kadar lemak daging sapi lebih tinggi dibanding dengan daging ayam, 

domba maupun kalkun. Daging sapi mempunyai kadar lemak sebesar 28%. 

Komposisi kadar gizi daging sapi dan ternak lainnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kadar gizi daging sapi dan ternak lainnya.

Jenis Daging Protein (%) Lemak (%) Kadar Air (%)
Kalori 

(MJ/Kg)
Ayam 20 11 66 7,3
Sapi 16,3 28 55 13,3

Domba 15,7 27,7 55,8 13,1
Kalkun 20,1 22 58,3 10,9

Sumber : Anonim (1990)

Kualitas daging dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain, umur hewan, 

fungsi hewan sewaktu hidup, jenis makanan yang dimakan ternak sebelum 

dipotong, dan bagian tubuh ternak (Hartono, 1997).

Pearson and Dutson (1987) menambahkan bahwa daging yang digunakan 

dalam pengolahan sosis sebaiknya pada masa pra kaku (pre rigor) dan bukan fase 

lewat kekakuan (post rigor), sebab akan menghasilkan sosis yang tidak kenyal. 



7

Daging pada fase (post rigor) telah mengalami periode pembentukan asam laktat 

yang menyebabkan terjadinya penurunan pH otot dan berakibat terjadinya 

penurunan WHC daging sehingga banyak air yang berasosiasi dengan protein otot 

akan bebas meninggalkan serabut otot.

2.2 Sosis

Sosis adalah bahan pangan yang berasal dari potongan kecil-kecil daging 

yang digiling dan diberi bumbu. Sosis atau sausage berasal dari kata salsus yang 

berarti menggiling dengan garam (Buckle, Edwards, Fleet dan Wotton, 1987).

Komponen utama sosis terdiri atas daging, lemak, dan air. Dilihat dari 

jenis dagingnya, sosis dapat terdiri dari beberapa jenis yaitu sosis ayam, sosis sapi 

dan sosis babi (Made, 2007).

Sosis adalah keanekaragaman pangan hasil ternak yang dibuat dari daging 

yang telah digiling, diberi bumbu-bumbu, dimasukkan  ke dalam pembungkus 

yang berupa usus hewan atau pembungkus buatan dengan menggunakan alat 

stuffer yang umumnya dibentuk menjadi bentuk yang simetris, dengan atau tidak 

dimasak (Kramlich, 1973).

Protein daging berperan dalam peningkatan mutu dalam membentuk 

struktur produk yang kompak. Peran protein yang lain adalah pembentukan 

emulsi daging, yaitu protein yang berfungsi sebagai zat pengemulsi lemak. Salah 

satu protein yang efisien sebagai pengemulsi adalah protein myofibrilar.

(Kramlich, Pearson and Tauber,1982).

Anonim (1995) menyatakan sosis yang banyak dipasarkan di Indonesia 

adalah sosis emulsi segar (fresh sausage) tanpa fermentasi. Di pasaran dituliskan 

dalam bentuk asal bahan baku, seperti beef sausage dari daging sapi, chicken 
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sausage dari daging ayam dan pork sausage dari daging babi. Syarat mutu sosis 

daging sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Sosis Daging 01‐3820‐1995 

seperti pada tabel 2. 

Tabel 2. Syarat mutu sosis daging.

No. Kriteria uji Satuan Persyaratan
1 Keadaan :
1.1 Bau - Normal
1.2 Warna - Normal
1.3 Rasa - Normal
1.4 Tekstur - Bulat panjang

2 Air % b/b Maks. 67,0
3 Abu % b/b Maks. 3,0
4 Lemak % b/b Min. 13,0
5 Protein % b/b Maks. 25,0
6 Karbohidrat % b/b Maks. 8
7 Cemaran logam :
7.1 Timbal (Pb) mg/kg Maks. 2,0
7.2 Tembaga (Cu) mg/kg Maks. 20,0
7.3 Seng (Zn) mg/kg Maks. 40,0
7.4 Timah (Sn) mg/kg Maks. 40,0
7.5 Raksa (Hg) mg/kg Maks. 0,03 

8 Cemaran arsen (As) mg/kg Maks. 0,1
9 Cemaran mikroba :
9.1 Angka total lempeng Koloni/g Maks. 103

9.2 Bakteri bentuk koli APM/g Maks. 10
9.3 Ecchericia coli APM/g < 3
9.4 Enterococci Koloni/g 102

9.5 Clostridium perfringens - Negatif
9.6 Salmonella - Negatif
9.7 Staphilococcus aureus Koloni/g Maks. 102

Sumber: Anonim (1995).

2.3 Emulsi Sosis

Emulsi adalah suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih jenis fasa cair 

yang tidak bercampur dimana salah satu fasanya terdispersi dalam bentuk globul-

globul, dapat distabilkan dengan emulgator (Lawrie, 1983).

Emulgator ada beberapa macam, diantaranya surfaktan, koloid hidrofilik, 

dan partikel padat terbagi halus. Ketiganya memiliki karakteristik tersendiri, 
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namun pada dasarnya tetap berfungsi sama yakni untuk menstabilkan sistem 

emulsi (Anonim, 1990).

Masalah yang dihadapi dalam pembuatan sosis adalah pecahnya emulsi. 

Emulsi dapat pecah karena penggilingan yang berlebihan, kolagen yang tidak 

seimbang (daging pendek), pemanasan yang berlebihan dan terlampau cepat 

selama proses pengolahan (Winarno, 1993).

Penggilingan yang berlebihan menyebabkan terjadinya pemecahan emulsi. 

Pemecahan emulsi disebabkan diameter partikel lemak menjadi semakin kecil dan 

luas permukaan lemak semakin besar, sehingga protein tidak cukup untuk 

mengikat semua partikel lemak dan menyebabkan lemak yang tidak diikat akan 

keluar dari emulsi dan akan membentuk kantung lemak atau lemak akan terpisah 

yang kemudian keluar dari sosis (Lawrie, 1995).

Penggilingan daging bersama es dan garam serta penyimpanan selama 

beberapa jam akan menyebabkan ekstraksi protein atau kemampuan protein 

mengikat lemak dan air yang lebih efisien dan mempengaruhi kandungan protein 

sosis (Soeparno, 1994).

2.4 Tepung Tapioka

Tepung tapioka terbuat dari ubi kayu dan mempunyai banyak kegunaan, 

salah satunya sebagai bahan pembantu dalam berbagai industri. Dibandingkan 

dengan tepung jagung, kentang, dan gandum atau tapioka, komposisi zat gizi 

tepung tapioka cukup baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan 

sebagai bahan bantu pewarna putih (Margono, Suryati dan Hartinah, 1993).

Tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa dan destrin sangat diperlukan 

oleh berbagai industri, antara lain industri kembang gula, penggalengan buah-
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buahan, pengolahan es krim, minuman dan industri peragian. Tapioka juga banyak 

digunakan sebagai bahan pengental, bahan pengisi dan bahan pengikat dalam 

industri makanan (Anonim, 2000).

Anonim (2000), menjelaskan bahwa pada umumnya masyarakat kita 

mengenal dua jenis tapioka, yaitu tapioka kasar dan tapioka halus. Tapioka kasar 

masih mengandung gumpalan dan butiran ubi kayu yang masih kasar, sedangkan 

tapioka halus merupakan hasil pengolahan lebih lanjut dan tidak mengandung 

gumpalan lagi. Komposisi ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Ubi Kayu (per 100 gram bahan).

Komponen Kadar 

Kalori (kal) 146,00 
Air (gram) 62,50 
Phosphor (mg) 40,00
Karbohidrat (gram) 34,00 
Kalsium (mg) 33,00
Vitamin C (mg) 30,00
Protein (gram) 1,2
Besi (mg) 0,70
Lemak (gram) 0,30
Vitamin B1 (mg) 0,06

Sumber : Anonim (2000)

Menurut Anonim (2000), kualitas tapioka sangat ditentukan oleh beberapa 

faktor, yaitu :

1. Warna tepung tapioka yang baik adalah berwarna putih.

2. Kandungan air tepung tapioka kandungan airnya rendah.

3. Serat dan kayu yang digunakan harus yang umurnya kurang dari 1 tahun 

4. Hindari penggunaan air yang berlebih dalam proses produksi.

Ben, Zulianis dan Halim (2007) menyatakan bahwa tepung tapioka 

memiliki kandungan amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan komponen 
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pati yang mempunyai rantai lurus dan larut dalam air. Umumnya amilosa 

menyusun pati 17-21% terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan 

α-(1,4) D-glukosa, sedangkan merupakan komponen pati yang mempunyai rantai 

cabang, terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan α-(1,4) D-

glukosa dan α-(1,6) D-glukosa. dari 30 gram tepung tapioka yang difraksinasi 

didapat fraksi air (fraksi amilosa) 3,3 gram (11%) dan fraksi butanol (fraksi 

amilopektin) 4,25 gram (14%). 

Adebowale, et al. (2007) menyatakan tepung tapioka mempunyai 

kandungan gula 2,25%, pati 92,08%, karbohidrat 94,34%, amilosa 23,12%, 

protein 0,24% dan lemak 0,25%.

2.5 Pati Biji Nangka

Salah satu tanaman yang menghasilkan pati adalah nangka (Arthocarpus

heterophyllus Lamk) yang menghasilkan pati dari bijinya. Rata-rata tiap buah 

nangka berisi biji yang beratnya sepertiga bagian berat dari seluruh buah, sisanya 

adalah kulit dan daging buah. Pati yang diambil dari biji nangka jenis Arthocarpus

heterophyllus Lamk yang sudah masak dengan ciri-ciri antara lain tangkai buah 

sudah menguning, bau khas nangka sudah muncul serta mudah tercium, warna 

buah sudah menguning kecoklatan. 1 kg biji nangka basah didapatkan rendemen 

sebanyak 24,7%. Luas permukaan spesifik pati nangka adalah 4121,1734 cm2/gr

(Firmansyah, dkk., 2007).

Hettiaratchi, Ekanayake and Welihinda (2011) menyatakan buah nangka 

adalah salah satu sumber karbohidrat yang bagus, kandungan karbohidratnya 

mencapai 25%, protein 1,6%. Daging buah nangka disetiap 100 gram 

mengandung karbohidrat 10 gram, protein 0,9 gram, lemak 0,8 gram, pati 0,3 
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gram, dan amilosa 29 gram, sedangkan pada 100 gram biji nangka terdapat

karbohidrat 21 gram, protein 4,7 gram, lemak 1,3 gram, pati 8,0 gram, dan 

amilosa 54 gram.

Pati biji nangka mengandung senyawa utama yaitu amilosa dan 

amilopektin, amilosa memiliki sifat mudah menyerap air, sedangkan amilopektin 

bersifat lebih lekat dan cenderung membentuk gel apabila disuspensikan dengan 

air, umumnya baik digunakan sebagai bahan pengikat, oleh karena itu, biji nangka 

juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan sosis. Salah 

satunya adalah sebagai bahan pengikat (Wahyudi, 2009).

Rengsutthi and Charoenrein (2010) menyatakan bahwa komposisi 100 

gram pati biji nangka mengandung protein 0,9 gram, lemak 0,3 gram, abu 0,4 

gram, fiber 0,19 gram, karbohidrat 99,65 gram dan amilosa 32,14gram. Berbeda 

dengan pernyataan Bobio, et al. (1978) menyatakan pati biji nangka memiliki 

kandungan amilosa 28,1%, protein 0,32%, dan lemak 0,64%.

Temperatur gelatinisasi pati biji nangka lebih tinggi dibanding tepung 

tapioka, ditunjukkan bahwa temperatur pati biji nangka sebesar 69,90C dan tepung 

tapioka 63,30C. Temperatur tersebut menunjukkan bahwa kadar amilosa dari pati 

biji nangka lebih besar dari pati singkong sehingga energi yang dibutuhkan untuk 

memutuskan rantai ikatan amilosa dengan sesamanya juga semakin besar. Pati biji 

nangka dapat menyerap air lebih besar dibandingkan tepung tapioka, penyerapan 

tersebut terjadi karena penyerapan air yang pada mulanya terjadi melalui aliran 

kapiler kedalam ruang antar partikel juga akan diikuti oleh molekul air oleh gugus 

hidroksi dari amilosa dan amilopekin. Pati biji nangka dengan kadar amilosa yang 

lebih besar juga akan memiliki jumlah gugus hidroksi yang lebih banyak dan 
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secara otomatis akan meningkatkan daya serapnya terhadap air (Firmansyah, dkk., 

2007).

2.6 Bumbu-bumbu

2.6.1 Garam

Garam berfungsi untuk memberikan cita rasa, mengawetkan dan untuk 

melarutkan protein. Garam dapur dan garam alkali fosfat secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap pengembangan volume dan daya ikat air dari daging. 

Garam alkali polifosfat bisa berfungsi untuk mempertahankan warna, mengurangi 

penyusutan waktu pemasakan dan menstabilkan emulsi (Anonim, 2005).

Garam berfungsi untuk memberikan citarasa dan sebagai pengawet. 

Penggunaan garam bervariasi, umumnya 2 - 2.5% karena adanya hubungan 

dengan penyakit darah tinggi, penggunaan garam semakin dikurangi. Pada 

konsentrasi garam yang sama, sosis yang teksturnya kasar nampaknya kurang asin

bila dibandingkan dengan sosis yang halus teksturnya (Kramlich, 1973). 

Soeparno (1994) menyatakan bahwa garam merupakan bahan terpenting 

dalam curing, berfungsi sebagai pengawet, penambah aroma dan citarasa. Garam 

dapat meningkatkan tekanan osmotik medium pada konsentrasi 2 %, sejumlah 

bakteri terhambat pertumbuhannya. Garam mempercepat kelarutan protein otot 

dan memperbaiki daya mengikat airnya.

2.6.2 Air

Kandungan air sosis bervariasi tergantung pada jumlah air yang 

ditambahkan dan macam daging yang digunakan. Fungsi air adalah untuk 

meningkatkan keempukan dan juice (sari minyak) daging, melarutkan protein 
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yang mudah larut dalam air, membentuk larutan garam yang diperlukan untuk 

melarutkan protein larut garam, berperan sebagai fase kontinu dari emulsi daging, 

menjaga temperatur produk serta mempermudah penetrasi bahan-bahan curing

(Soeparno,1994).

Kramlich (1973) menyatakan bahwa pada proses pembuatan sosis 

biasanya ditambahkan air dalam bentuk es sebanyak 20-30%. Penambahan es juga 

berfungsi untuk mencegah agar suhu adonan tetap rendah selama penggilingan 

sehingga kestabilan emulsi dapat terjaga.

Air yang ditambahkan kedalam adonan sosis biasanya dalam bentuk 

serpihan es, supaya suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Selain sebagai 

fasa pendispersi dalam emulsi daging, air berfungsi juga untuk melarutkan protein 

sarkoplasma (protein larut air) dan sebagai pelarut garam yang akan melarutkan 

protein myofibril (protein larut garam) (Anonim, 2005).

Penambahan air pada produk sosis berfungsi untuk meningkatkan 

keempukan dan jus daging, menggantikan sebagian air yang hilang selama 

prosesing terutama selama proses pemanasan, melarutkan protein yang mudah 

larut dalam air, membentuk larutan garam yang diperlukan untuk melarutkan 

protein yang larut dalam larutan garam, melayani fase kontinu dari emulsi daging, 

menjaga temperatur produk (Soeparno, 1998).

2.6.3 Penyedap dan Bumbu

Penyedap adalah berbagai bahan baik sendiri maupun kombinasi yang 

ditambahkan pada pembuatan suatu produk yang dapat menambah rasa pada 

produk tersebut. Garam dan merica merupakan bahan penyedap utama dalam 

pembuatan sosis (Soeparno, 1994). 
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Bumbu adalah suatu substansi tumbuhan aromatik yang telah dikeringkan 

dan biasanya sudah dalam bentuk bubuk. Penambahn bumbu pada pembuatan 

sosis terutama ditujukkan untuk menambah/meningkatkan flavor. Selain 

menambah flavor, dalam beberapa hal bumbu juga bersifat bakteriostatik dan 

antioksidan (Soeparno,1994).

Bahan tambahan lainnya yang sering digunakan dalam pembuatan sosis 

adalah gula, nitrit atau sendawa dan rempah-rempah. Gula dapat membantu 

mempertahankan aroma dan mengurangi efek pengerasan dari garam glukosa. 

Jumlah penambahannya sekitar 1%. Nitrit ataupun sendawa ditambahkan pada 

daging terutama sebagai pembangkit warna khas kluring, yaitu warna merah 

stabil. Penambahan nitrit dibatasi maksimum 200 ppm (200 mg per kg bahan),

karena pada konsentrasi tinggi dapat membahayakan kesehatan (Anonim, 2005).

2.7 Selongsong Sosis

Selongsong sosis dipakai untuk menentukan bentuk dan ukuran sosis. 

Selongsong sosis dapat berfungsi sebagai cetakan selama pengolahan, 

pembungkus selama penanganan dan pengangkutan, serta sebagai media display

selama diperdagangkan. Selongsong sosis harus memiliki sifat kuat dan elastis. 

Terdapat lima macam selongsong yang biasa digunakan dalam pembuatan sosis, 

yaitu selongsong yang terbuat dari usus hewan, selongsong yang terbuat dari 

kolagen, selongsong yang terbuat dari selulosa, selongsong yang terbuat dari 

plastik, selongsong yang terbuat dari logam (Kramlich, 1973).

Pada dasarnya selongsong alami adalah kolagen. Selama pengolahan sosis, 

selongsong alami dalam keadaan basah mudah tembus oleh asap dan cairan. 
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Selongsong alami menjadi kurang permeable karena pengeringan dan pemakaian 

asap (Meyer, 1986).

Selongsong dari plastik tidak dapat tembus oleh asap dan cairan, dan dapat 

diergunakan untuk sosis yang tidak diasap, misalnya pada sosis segar, dan sosis 

mentah. Lemak bersifat mudah menyerap bau, apabila bahan pembungkus dapat 

menyerap lemak maka lemak yang terserap akan teroksidasi oleh udara sehingga 

rusak dan berbau (Soeparno, 1994).

2.8 Kadar Air Sosis

Purnomo (1998) menyatakan bahwa air merupakan salah satu komponen 

pangan dan keberadaannya bisa terjadi sebagai komponen intraseluler atau 

sebagai komponen ekstraseluler, sebagai media pendispersi atau pelarut dalam 

beragam produk, sebagai fase terdispersi dalam beberapa produk tertentu sebagai 

komponen dalam jumlah kecil dalam hal-hal lain. Kandungan air sangat 

berpengaruh terhadap konsistensi bahan pangan, karena sebagian besar bahan 

pangan segar mempunyai kadar air 70 persen atau lebih, dan air di dalam bahan 

pangan terdapat dalam bentuk air bebas dan air terikat (Winarno, Fardiaz dan 

Fardiaz, 1980).

Air yang terikat dalam otot dapat dibagi menjadi tiga kompartemen air, 

yaitu air yang terikat secara kimiawi oleh protein otot sebesar 4-5% sebagai 

lapisan monomolekuler pertama, air yang terikat agak lemah sebagai lapisan 

kedua dari molekul air terdapat grup hidrofilik, sebesar 4% dan lapisan ketiga 

adalah molekul-molekul air bebas diantara molekul protein, berjumlah kira-kira 

10% (Soeparno, 1998). Jumlah air terikat (lapisan pertama dan kedua) adalah 

bebas dari perubahan molekul yang disebabkan oleh denaturasi protein daging, 
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sedangkan jumlah air terikat yang lebih lemah yaitu lapisan air diantara molekul 

protein akan menurun bila protein daging mengalami denaturasi (Soeparno, 1994).

Menurut Varman and Sutherland (1995), air dalam daging berhubungan 

dengan jaringan otot dan protein yang mempunyai paranan utama dalam 

mekanisme pengikat air. Kemampuan daging mengikat air disebabkan oleh 

protein otot. Sekitar 34% protein daging larut dalam air. Kemampuan otot  

mengikat air terutama disebabkan oleh aktomiosin, komponen utama myofibril.

Daging yang mengandung protein 20 -22% mengandung 74 -76% air, sehingga 

100 g protein mengikat sekitar 350 – 360 g air (deMan, 1997). Menurut Tillman, 

Hari, Soedomo, Soeharto dan Soekamto (1989) kadar air daging menurun dengan 

bertambahnya umur ternak, sebaliknya kadar lemak tubuh cenderung meningkat 

sampai stadium kedewasaan tercapai. Buckle et. al. (1987) menyatakan bahwa

daging akan cenderung kehilangan WHC –nya pada pH di bawah 6,2 karena 

protein sarkoplasma dari otot sangat mudah rusak dalam suasana asam. Menurut

Wu (2006) penurunan pH yang cepat, misalnya karena pemecahan ATP yang 

cepat akan meningkatkan kontraksi aktomiosin dan menurunkan WHC oleh 

protein daging.

2.9 Kadar Lemak Sosis

Tillman et. al. (1989) menyatakan bahwa lemak adalah lipida sederhana 

yaitu ester dari tiga asam lemak dan trihidroalkohol gliserol. Umumnya istilah 

lemak meliputi lemak dan minyak. Perbedaannya adalah pada sifat fisiknya, 

dimana sifat fisik lemak adalah padat pada temperatur kamar (200C), sedangkan 

minyak pada temperatur tersebut berbentuk cair.
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Kadar lemak dari daging bervariasi, tergantung kepada jumlah lemak 

eksternal dan lemak intramuskuler yang dikandungnya. Ditinjau dari segi nutrisi 

komponen lemak daging yaitu trigliserida, fosfolipida, kolesterol dan vitamin 

yang larut dalam lemak. Kadar lemak pada daging berkisar antara 5-40 persen, 

tergantung pada jenis dan spesies, makanan, dan umur ternak (Soeparno, 1998).

2.10 Kadar Protein Sosis

Kadar Protein bahan pangan umumnya dipakai sebagai salah satu cara 

untuk mengukur mutu bahan pangan, karena protein adalah suatu zat yang sangat 

penting bagi kehidupan manusia dengan fungsi utama untuk memelihara jaringan 

yang ada, pembangunan jaringan atau sel baru, pengatur dan penghasil energi 

(Winarno, 1991). Protein secara kimiawi adalah molekul yang kompleks terdiri 

dari rantai asam-asam amino yang mengandung unsur karbon, hydrogen, oksigen 

dan nitrogen (Soeparno, 1998). Komposisi asam-asam amino, baik macam jumlah 

maupun yang dapat dilepaskan protein pada waktu pencernaan dan dapat diserap 

oleh tubuh menentukan kualitas protein (Tillman et. al., 1986).

Menurut beberapa ahli bahwa kualitas protein dalam bahan makanan 

dinyatakan tinggi atau rendah tergantung asam-asam amino esensial yang 

terkandung didalamnya (Hartati dan Prana, 2003). Menurut Buckle et. al. (1987) 

bahwa kualitas protein ditentukan oleh komposisi asam-asam amino sehingga 

protein mempunyai kualitas beraneka ragam tergantung sampai seberapa jauh 

jumlah protein dapat menyediakan asam-asam amino esensial dalam jumlah 

cukup memadai. Struktur protein dibagi menjadi dua golongan yaitu pertama 

protein yang berbentuk serabut yang tidak larut dalam pelarut-pelarut encer baik 

larutan garam, asam, basa, ataupun alkohol seperti protein kolagen, myosin dan 
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fibrin, kedua protein globuler atau seferoprotein adalah protein yang berbentuk 

bola bersifat larut dalam larutan garam dan asam encer (Winarno, 1991). Protein 

pada daging terdiri dari 70% protein fibril dan 30% protein globuler (Meyer, 

1973). Protein dalam serabut otot meliputi miogen, myosin, aktin, tropomiosin, 

dan aktomiosin (Palmer dan Paul, 1972).

Perubahan urutan penyusunan protein alami menjadi struktur yang tidak 

teratur dikatakan denaturasi (deMan, 1980). Denaturasi bisa disebabkan oleh 

hidrolisis enzim, panas yang berlebih, asam, basa, konsentrasi ion hydrogen 

(Bennion, 1980). 

Winarno (1991) menyatakan bahwa denaturasi dapat diartikan suatu 

perubahan atau modifikasi terhadap struktur sekunder, tersier dan kuarter terhadap 

molekul protein tanpa terjadinya pemecahan ikatan-ikatan kovalen dan dapat 

diartikan suatu proses terpecahnya ikatan hydrogen, interaksi hidrofobik, ikatan 

garam dan terbentuknya ikatan molekul. Denaturasi molekul protein merupakan 

rangkaian reaksi dari molekul protein, diubah akibat pecahnya beberapa ikatan 

khusus ikatan hydrogen dan ikatan disulfide yang sangat membantu dalam 

mempertahankan bentuk tiga dimensi dari molekul (Meyer, 1973).
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2010 sampai dengan 31 

Desember 2010 bertempat di Laboratorium Milk Pilot Plant Teknologi Hasil 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk pengujian kadar 

air dan Laboratoriun Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya Malang untuk 

pengujian kadar lemak dan kadar protein produk sosis daging sapi.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah sosis yang dibuat dari 

daging sapi, substitusi tepung tapioca dengan pati biji nangka. Daging yang 

digunakan adalah bagian paha belakang dan diperoleh dari pasar Gadang. Bahan 

lain yang digunakan terdiri atas pati biji nangka, tepung tapioka merk ”Dua

Angsa”, garam merk ”Kapal”, bawang putih, gula pasir, garam, merica, dan air es. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah meat grinder, alat 

pengisi (stuffer), timbangan analitik, pisau, panci, baskom, kompor, tang penjepit, 

talenan, sendok, cawan porselen, botol timbang, oven, eksikator, seperangkat alat 

ekstrasi lemak sokhlet. Seperangkat alat protein Kjeldahl yaitu digest tube, 

exhaust system.



21

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan Percobaan

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dengan 4 kali ulangan.

Pengelompokan didasarkan pada kualitas daging yang kemungkinan bervariasi 

dikarenakan waktu pengambilan sampel yang tidak bersamaan.Perlakuan pada 

penelitian adalah P0 (15% tepung tapioka), P1 (10% tepung tapioka dan 5% pati 

biji nangka), P2 (5% tepung tapioka dan 10% pati biji nangka), dan P3 (15% pati 

biji nangka). Adapun rancangan penelitian dapat dilihat pada penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok yang digunakan pada 
penelitian

Perlakuan
Ulangan

U1 U2 U3 U4

P0 P0U1 P0U2 P0U3 P0U4

P1 P1U1 P1U2 P1U3 P1U4

P2 P2U1 P2U2 P2U3 P2U4

P3 P3U1 P3U2 P3U3 P3U4

Fomulasi sosis daging sapi terdiri dari daging sapi, tepung tapioka dan pati 

biji nangka (sesuai perlakuan), telur 6,25%, bumbu-bumbu 0,96%, es 20%. 

Formulasi sosis daging sapi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Formulasi Pembuatan Sosis Daging Sapi 
Bahan-Bahan P0 P1 P2 P3

Daging sapi (gr) 1000 1000 1000 1000 
Pati biji nangka (gr) 0 50 100 150   
Tapioka (gr) 150 100 50 0   
Telur (gr) 62,5 62,5 62,5 62,5   
Bawang putih (gr) 25 25 25 25   
Garam (gr) 40 40 40 40   
Gula pasir (gr) 3 3 3 3    
Merica (gr) 0,8 0,8 0,8 0,8   
Air Es (gr) 200 200 200 200
Jumlah (gr) 1451,3    1451,3    1451,3    1451,3

Sumber : Anonim (2005).
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Gambar 1. Alur pembuatan sosis daging sapi menggunakan tepug tapioka dengan 
substitusi pati biji nangka

Digiling hingga halus

Analisis :
- Kadar air
- Kadar protein
- Kadar lemak

Produk Sosis

dicampurkan bumbu : garam 0,4%, gula 0,3%, merica
0,08 %, tepung pati 15 %, air es 20 % dan telur 6,25 % 

kedalam adonan yang telah dihaluskan

dimasukkan adonan kedalam casing menggunakan 
stuffer

Daging Sapi

Dibersihkan jaringan ikat dan lemak

Dipotong kecil-kecil Bawang putih 2,5 % 
digiling bersamaan dengan 

daging

diikat dengan benang 

dimasukkan ke dalam air panas, dan 
direbus selama 40 menit
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3.4 Variabel Penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian meliputi :

1. Kadar air sosis, dilakukan dengan metode AOAC (Association of Official 

Agricultural Chemists) (2005). Prosedur pengukuran dapat dilihat pada 

Lampiran 1.

2. Kadar lemak sosis, dilakukan dengan metode Soxhlet (AOAC, 2005). 

Prosedur pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 2.

3. Kadar protein sosis, dilakukan dengan metode Kjeldahl (AOAC, 2005). 

Prosedur pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.5 Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Produksi pati biji nangka (Lampiran 4).

2. Pembuatan sosis daging sapi menggunakan tepung tapioka dengan 

substitusi pati biji nangka (Gambar 1).

3. Pengujian kadar air sosis.

4. Pengujian kadar protein sosis.

5. Pengujian kadar lemak sosis.

3.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis sidik ragam (ANOVA), dan 

apabila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(UJBD) (Yitnosumarto, 1991).
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3.7 Batasan Istilah

Penelitian digunakan istilah-istilah dengan pengertian sebagai berikut :

Pati biji nangka : Biji nangka yang sudah diblender dan diendapkan 

dengan air beberapa kali untuk mendapatkan rendemen

kemudian dikeringkan untuk dijadikan pati berupa 

butiran-butiran halus dan selanjutnya diayak.

Sosis daging sapi : Daging sapi yang telah diolah dengan ditambahkan 

beberapa bumbu-bumbu, bahan pengikat, dan 

dibungkus dengan selongsong yang berbentuk silinder 

dan direbus dalam air mendidih.
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BAB IV

HASIL DAN  PEMBAHASAN

4.1 Kadar Air Sosis Daging Sapi

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 5) dan rata-rata kadar air sosis daging

sapi dengan perlakuan substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka dapat 

dilihat pada Tabel 6. Substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air produk sosis 

daging sapi. 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dijelaskan bahwa rata-rata kadar air produk 

sosis daging sapi yang tertinggi dihasilkan dari sosis daging sapi dengan 15% 

tepung tapioka tanpa substitusi pati biji nangka (P0) yaitu sebesar 73,02, rata-rata 

kadar air yang terendah dihasilkan dari produk sosis daging sapi dengan 15% pati 

biji nangka tanpa tepung tapioka (P3) yaitu sebesar 67,75. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pada perlakuan (P3) dengan rata-rata kadar air 67,75 

cenderung lebih baik daripada perlakuan yang lain karena kadar airnya rendah 

mendekati standar kadar air yang diperbolehkan untuk produk sosis daging sapi.

Tabel 6. Rata-rata kadar air (%) sosis daging sapi dan hasil UJBD

Perlakuan Rataan (%)
P0 73,02b

P1 69,09ab

P2 69,04ab

P3 67,75a

Keterangan: Superskrip yang berbeda (a,b,ab) pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar 
air produk sosis daging sapi.

Kadar air adalah salah satu kualitas kimia yang sangat penting untuk suatu 

produk bahan pangan hasil ternak. Standar kadar air yang ditetapkan Badan 
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Standardisasi Nasional Indonesia 01-3820-1995 tentang sosis daging sapi adalah 

maksimal sebesar 67%.

Penambahan pati biji nangka dalam pembuatan sosis daging sapi akan 

meningkatkan kadar air dalam produk yaitu sosis daging sapi. Amilosa yang 

terkandung dalam biji nangka akan meningkatkan kadar air produk olahan, akan 

tetapi kerusakan ketika pembuatan pati juga berpengaruh terhadap daya ikat air, 

misalnya pengeringan pati dengan menggunakan oven yang suhunya tidak stabil, 

umur nangka juga dapat mempengaruhi kandungan amilosa dalam biji nangka 

sehingga juga akan mempengaruhi kekuatan amilosa dalam mengikat air 

(Tulyathan, et. al., 2002).

Soeparno (1994), menyatakan bahan pengikat berupa tepung tapioka atau  

pati biji nangka juga mempunyai peranan yang sangat besar terhadap kadar air 

apabila digunakan sebagai salah satu komposisi pembuatan produk pangan. 

Tepung tapioka dan pati biji nangka mempunyai amilosa dan amilopektin yang 

berperan untuk mengikat uap air dan membentuk tekstur ketika proses pemasakan

produk bahan pangan. Sedangkan Tulyathan et. al. (2002) menjelaskan bahwa 

kandungan amilosa pati biji nangka sebesar 32% lebih besar daripada kandungan 

amilosa tepung tapioka yaitu sebesar 17%. Harris (2001), menyatakan bahwa 

kadar amilosa tepung tapioka sebesar 17,41% dan kadar amilopektin sebesar 

82,13%.

Wahyudi (2009)  menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi kadar 

air dalam produk pangan adalah temperatur pada waktu pemasakan. Tepung 

tapioka dan pati biji nangka mempunyai temperatur gelatinisasi yang berbeda 

sehingga berbeda jumlah air yang akan diikat. Temperatur gelatinisasi merupakan 
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temperatur saat granula pati pecah dan tidak dapat kembali pada kondisi semula. 

Peningkatan temperatur pada suspensi pati akan meningkatkan penyerapan air 

sehingga pengembangan pati juga akan meningkat, pada suatu saat pengembangan 

akan mencapai tingkat maksimum dan pati akan pecah. Pati yang pecah 

berokulasi sesamannya dan air yang pada mulanya berada di luar granula akan 

terperangkap diantarannya dan tidak dapat bergerak bebas lagi. Soeparno (1998) 

menyatakan bahwa bahan pengisi adalah bahan yang ditambahkan dalam proses 

pembuatan produk olahan daging yang harus mempunyai kemampuan untuk 

mengikat sejumlah air. Firmansyah, dkk. (2007), pengaruh terhadap produk 

olahan apabila tidak tercapai temperatur gelatinisasi adalah tekstur produk akan 

jelek atau tidak sempurna.

Kadar air sosis daging sapi cenderung turun pada setiap penambahan pati 

biji nangka, karena kandungan amilopektin pada pati biji nangka lebih rendah 

daripada amilopektin yang terkandung pada tepung tapioka. Amilopektin 

berfungsi untuk mengikat air pada saat proses pengolahan.

4.2. Kadar Lemak Produk Sosis Daging Sapi

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 6) dan rata-rata kadar lemak sosis 

daging sapi dengan perlakuan substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka 

dapat dilihat pada Tabel 7. Substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar lemak produk sosis 

daging sapi. 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dijelaskan bahwa rata-rata kadar lemak produk 

sosis daging sapi yang tertinggi dihasilkan dari sosis daging sapi perlakuan 5% 

tepung tapioka dengan substitusi pati biji nangka 10% (P2) yaitu sebesar 1,98, 
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rata-rata kadar lemak yang terendah dihasilkan dari produk sosis daging sapi 

dengan 15% tepung tapioka tanpa substitusi pati biji nangka (P0) yaitu sebesar 

0.8. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada perlakuan (P2) dengan kadar lemak

1,98 cenderung lebih baik daripada perlakuan yang lain karena kadar lemaknya 

lebih tinggi  akan tetapi masih jauh dari standar kadar lemak yang dianjurkan

untuk produk sosis daging sapi, karena lemak adalah salah satu faktor penting 

yang harus dimiliki oleh produk olahan berupa sosis.

Kadar lemak adalah salah satu kualitas kimia yang sangat penting untuk 

suatu produk bahan pangan hasil ternak. Standar kadar lemak yang ditetapkan 

Badan Standardisasi Nasional Indonesia 01-3820-1995 tentang sosis daging sapi 

adalah maksimal sebesar 25%.Winarno (1993) menyatakan bahwa bahan pengikat 

adalah bahan material bukan daging yang dapat meningkatkan daya ikat air 

daging dan emulsifikasi lemak selama pengolahan produk sosis. Pasaribu (2009) 

menyatakan bahwa kandungan lemak dari sosis ditentukan dari kemampuan 

protein otot daging atau ekstraksi protein dalam mengikat lemak yang menjadi 

faktor penting dalam menentukan stabilitas emulsi dan kandungan lemak sosis.

Tabel 7. Rata-rata kadar lemak (%) sosis daging sapi dan hasil UJBD

Perlakuan Rataan (%)
P0 0,8 a

P1 1,13a

P2 1,98b

P3 1,28ab

Keterangan: Superskrip yang berbeda (a,b,ab) pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh  yang nyata (P<0,05) terhadap kadar lemak
produk sosis daging sapi.

Pasaribu (2009) menyatakan bahwa kandungan lemak sosis juga 

dipengaruhi oleh stabilitas emulsi dari lemak, air dan bahan pengemulsi, akan 
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tetapi jika jumlah air, lemak atau bahan pengemulsi tidak seimbang akan 

menyebabkan sistem emulsi tidak akan optimal.

Anonim (1990),  menyebutkan bahwa overchoping akan mengakibatkan 

ukuran globula lemak semakin kecil dan memperluas area permukaannya 

sehingga partikel protein tidak cukup untuk menyelimuti partikel lemak hal ini 

akan mengakibatkan terpisahnya air dan lemak pada sosis. Kerusakan pada 

produk pangan juga bisa karena heat breakdown yang menjadikan permukaan 

sosis membentuk serabut, pemisahan lemak pada pemanasan cepat pada suhu 

tinggi.

Winarno (1993) menyatakan bahwa lemak merupakan sumber energi yang 

lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein, disamping itu dapat 

menambah kalori serta memperbaiki tekstur dan citarasa bahan pangan. Substitusi

bahan yang mengandung lemak cukup tinggi dapat meningkatkan cita rasa dari 

produk pangan salah satunya sosis.

Kadar lemak sosis daging sapi cenderung naik pada setiap penambahan 

pati biji nangka, karena kadar lemak pati biji nangka lebih tinggi daripada kadar 

lemak tepung tapioka. Perlakuan P3 menunjukkan penurunan kadar lemak sosis 

daging sapi, kemungkinan karena tidak seimbang antara banyaknya bahan 

pengemulsi dan banyaknya bahan yang diemulsi yaitu lemak dan air. Lemak yang 

tidak teremulsi dengan baik akan lepas sehingga akan mengakibatkan turunnya 

kadar air sosis daging sapi.

4.3. Kadar Protein Produk Sosis Daging Sapi

Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 7) dan rata-rata kadar protein sosis 

daging sapi dengan perlakuan substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka 
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dapat dilihat pada Tabel 8. Substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar protein sosis daging 

sapi. 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa rata-rata kadar protein produk 

sosis daging sapi yang tertinggi dihasilkan dari sosis daging sapi dengan 15% 

tepung tapioka tanpa substitusi pati biji nangka (P0) yaitu sebesar 15,05, rata-rata 

kadar protein yang terendah dihasilkan dari produk sosis daging sapi dengan 10% 

tepung tapioka dengan substitusi pati biji nangka 5% (P1) yaitu sebesar 12,94, 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada perlakuan (P0) dengan kadar protein 15,05

cenderung lebih baik daripada perlakuan yang lain karena kadar proteinnya lebih 

tinggi  dari standar kadar protein yang dianjurkan untuk produk sosis daging sapi.

Kadar protein adalah salah satu kualitas kimia yang sangat penting untuk 

suatu produk bahan pangan hasil ternak, mengingat produk pangan hasil ternak 

bahan bakunya mengandung protein hewani yang sangat tinggi. Standar kadar 

protein yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional Indonesia 01-3820-1995 

tentang sosis daging sapi adalah minimal sebesar 13%.

Tabel 8. Rata-rata kadar protein (%) daging sapi dan hasil UJBD

Perlakuan Rataan (%)
P0 15,05b

P1 12,94a

P2 14,78ab

P3 13,53ab

Keterangan: Superskrip yang berbeda (a,b,ab) pada kolom yang sama 
menunjukkan pengaruh  yang nyata (P<0,05) terhadap kadar 
protein produk sosis daging sapi.

Soeparno (1994) menyatakan bahwa penggilingan daging bersama dengan 

es dan garam serta penyimpanan selama beberapa jam akan menyebabkan 
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ekstraksi protein yang lebih efisien dan mempengaruhi kandungan protein sosis.

Menurut Riwati (2002), penggunaan bahan protein tinggi dapat mempertinggi 

kadar protein bahan pangan. Purnomo (1998) menyatakan bahwa substitusi 

tepung tapioka pada sosis dapat meningkatkan kadar proteinnya.

Rofi’i (1997) menyatakan bahwa protein yang terekstrak akan membentuk 

suatu cairan yang lekat pada permukaan daging selama proses pencampuran 

(mixing), selanjutnya ketika dipanaskan cairan lekat tersebut akan membentuk gel 

yang bersifat menahan keluarnya air dan lemak dari dalam daging ketika dimasak.

Kadar protein sosis daging sapi cenderung turun pada P1 dan mengalami 

kenaikan pada P2 serta penurunan lagi pada P3. Kadar protein yang dihasilkan 

tidak stabil akan tetapi antara P1, P2, dan P3 tidak berbeda nyata. Kadar protein 

pati biji nangka lebih tinggi dibandingkan dengan kadar protein tepung tapioka, 

penurunan kadar protein pada sosis daging sapi karena tingkat kemurnian pati biji 

nangka masih rendah, sehingga masih terdapat komponen-komponen lain yang 

dapat menggangu dalam proses pengolahan. Tingkat kemurnian pati yang masih 

rendah dapat mempengaruhi kadar protein sosis daging sapi.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka pada sosis daging sapi 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air sosis, 

dan menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap kadar protein dan 

kadar lemak sosis serta cenderung menurunkan kadar air dan kadar protein 

akan tetapi dapat meningkatkan kadar lemak sosis daging sapi. 

2. Perlakuan substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka dengan 10% pati 

biji nangka dan 5% tepung tapioka (P2) menunjukkan kualitas kimia yang 

lebih baik dibandingkan dengan substitusi 15% tepung tapioka tanpa pati biji 

nangka (P0), 10% tepung tapioka dan 5% pati biji nangka (P1), 15% pati biji 

nangka tanpa tepung tapioka (P3). 

5.2.  Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk substitusi tepung 

tapioka dengan pati biji nangka pada pembuatan sosis daging sapi sebesar 5% 

tepung tapioka dan 10% pati biji nangka karena memberikan hasil yang mendekati 

stadarisasi sosis daging yang telah di tetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional 

Indonesia. Perlu dilakukan penambahan bahan berupa lemak karena kadar lemak 

yang dihasilkan masih rendah dan juga pengontrolan ketika pemrosesan 

berlangsung agar tidak terjadi kerusakan sistem emulsi pada sosis.
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Kadar Air (Anonim, 2005)

1. Botol timbang dimasukkan ke dalam oven (1050C) selama 24 jam. 

Kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 30 menit, setelah itu 

botol timbang ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik (x 

gram).

2. Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang (y gram), kemudian dimasukkan 

kedalam botol timbang yang telah diketahui beratnya.

3. Sampel dalam botol timbang dimasukkan dalam oven (1050C) selama 4 

jam, kemudian didinginkan dalam eksikator selama 30 menit, sampel yang 

sudah dingin ditimbang. Perlakuan di ulang-ulang sampai dicapai berat 

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

kurang dari 0,2 mg.

4. Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Kadar air  = ( )
( ) x 100 %
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran Kadar Lemak Kasar Metode Soxhlet
(Anonim, 2005)

1. Sampel ditimbang 1 -2 gram (x gram) kemudian dibungkus dengan kertas 

saring bebas lemak dan dioven semalam pada suhu 1050C, kemudian 

ditimbang dalam keadaan panas (y gram).

2. Masukkan sampel dalam labu soxhlet, diekstraksi dengan larutan 

petroleum eter (PE) lebih kurang selama 6 jam sampai larutan PE dalam 

alat ekstraksi berwarna jernih.

3. Sampel diangin-angin hingga kering (PE menguap), selanjutnya di oven 

semalam pada suhu 1050C, kemudian ditimbang dalam keadaan panas (z 

gram)

Perhitungan :

% Lemak = ( ) x 100 %
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Kadar Protein Metode Kjeldahl 
(Anonim, 2005).

1. Sampel ditimbang sebanyak 3 gram dan dimasukkan kedalam labu 

Kjedahl, ditambahkan 0,5 tablet Kjedahl dan 15 ml H2SO4 pekat, untuk 

blanko tanpa sampel, kemudian didestruksi pada lemari asam dengan suhu 

200 – 250 0C selama kurang lebih 2-3 jam (sampai warnanya hijau jernih).

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

dalam erlenmeyer dan ditambahkan 40% NaOH sampai mencapai 90 ml, 

selanjutnya didestilasi dan destilat ditampung di dalam erlenmeyer yang 

telah diisi 50 ml asam borax 3% ditambahkan 2-5 tetes indikator methyl 

orange dan indikator PP. Destilasi diakhiri setelah destilat diperoleh 

sebanyak 150 ml.

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

berubah menjadi warna merah muda.

4. % kadar protein dapat dihitung dengan cara sebagai berikut

% N = ( ) x n x 14 x 100%
% Kadar protein = % N x Faktor koreksi protein (6,25)

Keterangan :          n = normalitas H2SO4 untuk titrasi

      14 = BM nitrogen
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Lampiran 4. Produksi pati biji nangka (Firmansyah, dkk, 2007)

1. Biji nangka dikupas dan dibuang lembaganya dicuci dengan air mengalir 

dan diblender dengan penambahan aquadest sampai terbentuk pasta.

2. Pasta disaring dengan kain putih, diperas, kemudian ampas diblender 

kembali dengan penambahan aquadest disaring dan diperas kembali.

3. Filtrat diendapkan sampai airnya jernih dan buang airnya, dicuci kembali 

sampai bersih kemudian dikeringkan dalam oven sampai kering dan dapat 

diayak melalui mesh 60.
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Lampiran 5. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Air Sosis (%)

Perlakuan
Ulangan Total Rata-rata

1 2 3 4
P0 69,25 75,97 72,60 74,28 292,09 73,02
P1 69,25 68,96 69,11 69,03 276,35 69,09
P2 69,29 68,84 69,07 68,95 276,15 69,04
P3 67,37 68,04 67,70 67,87 270,98 67,75

TOTAL 275,16 281,81 278,47 280,14 1115,58

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn

Yij
p

i

n

j

2

1 1









 

= 
 2
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1115,58

x
= 

16

1244518,73 = 77782,66

JK Total = 2
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Yij
n

j
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i



- FK

= 69,252 + 75,972 +……….+ 67,87 2 – FK
= 77870,44 - 77782.66= 87,77

JK Perlakuan = 


p

i 1 n

Yij
n

j
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1











- FK
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2222

4

90,27015,27635,27609,292 
- 77782,66

= 77845,37 – 77782,66= 62,71

JK Kelompok = 


n

j 1 p

Yij
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1










- FK

= 
4

14,28047,27881,28116,275 2222  - 77782,66

= 77788,71 – 77782,66 = 6,05

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok

= 87,77 - 62,71 – 6,05 = 19,02
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Tabel Sidik Ragam

SK db JK KT F hitung
F table

0,05 0,01
Perlakuan 3 62,71 20,90 9,89** 3,86 6,99
Kelompok 3 6,05 2,02 0,95  3,86 6,99
Galat 9 19,02 2,11
Total 15   87,77

Keterangan : (**) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (Fhitung>Ftabel 0,01).

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

JNT 1% =  JND 1% x 
r

KTG

= JND 1% x  
4

11,2

= JND 1% x  0,7269

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 
Selingan 2 3 4
JND 1% 4,60 4,86 4,99
JNT 1% 3,34 3,53 3,63

Hasil UJBD Kadar Air
Perlakuan Rata-rata Notasi

P3 67,75 A
P2 69,04 Ab
P1 69,09 Ab
P0 73,02 B
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Lampiran 6. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Lemak         
                      Sosis (%)

Perlakuan
Ulangan Total Rata-rata

1 2 3 4
P0 0,59 1,392 0,791 0,841 3,21 0,80
P1 0,811 1,564 1,087 1,075 4,54 1,13
P2 0,402 2,851 2,426 2,238 7,92 1,98
P3 1,248 1,307 1,277 1,292 5,12 1,28

TOTAL 3,05 6,71 5,58 5,45 20,79

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn
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432,2241 = 27,02
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= 33,86 – 27,02= 6,84
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12,592,745,421,3 
- 27,02

= 29,96 – 27,02 = 2,94
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4

45,558,571,605,3 2222  - 27,02

= 28,26 – 27,02 = 1,28

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok

= 6,84 – 2,94 – 1,78 = 2,11
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Tabel Sidik Ragam

SK db JK KT F hitung
F tabel

0,05 0,01
Perlakuan 3 2,94 0,98 4,17* 3,86 6,99
Kelompok 3 1,78 0,59 2,52 3,86 6,99
Galat 9 2,11 0,23
Total 15 6,84

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

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

JNT 5% =  JND 5% x 
r

KTG

= JND 5% x  
4

23,0

= JND 5% x  0,2424

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 
Selingan 2 3 4
JND 5% 3,20 3,34 3,41
JNT 5% 0,78 0,81 0,83

Hasil UJBD Kadar Lemak
Perlakuan Rata-rata Notasi

P0 0,80 a
P1 1,13 a
P3 1,28 ab
P2 1,98 b
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Lampiran 7. Hasil Pengukuran dan Analisis Statistik Kadar Protein
                      Sosis (%)

Perlakuan
Ulangan Total Rata-rata

1 2 3 4
P0 15,30 13,90 15,42 15,57 60,19 15,05
P1 13,58 13,43 12,27 12,46 51,74 12,94
P2 14,83 13,82 15,90 14,58 59,13 14,78
P3 14,75 11,40 14,48 13,50 54,13 13,53

TOTAL 58,46 52,55 58,07 56,11 225,19

Faktor Koreksi (FK) = 
pxn
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50710,5361 = 3169,41
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= 15,302 + 13,902 +……….+ 13,50 2 – 3169,41
= 3193,84 – 3169,41= 24,43
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13,5413,5974,5119,60 
- 3169,41

= 3181,57 – 3169,41= 12,16
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11,5607,5855,5246,58 2222  - 3169,41

= 3174,88 – 3169,41= 5,47

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok

= 24,43 – 12,16 – 5,47 = 6,79
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Tabel Sidik Ragam

SK db JK KT F hitung
F tabel

0,05 0,01
Perlakuan 3 12,16 4,05 5,37* 3,86 6,99
Kelompok 3 5,47 1,82 2,42 3,86 6,99
Galat 9 6,79 0,75
Total 15 24,43

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

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

JNT 5% =  JND 5% x 
r

KTG

= JND 5% x  
4

75,0

= JND 5% x  0,4344

Tabel nilai JND dan JNT pada berbagai selingan 
Selingan 2 3 4
JND 5% 3,20 3,34 3,41
JNT 5% 1,39 1,45 1,48

Hasil UJBD Kadar Protein
Perlakuan Rata-rata Notasi

P1 12,94 a
P3 13,53 ab
P2 14,78 ab
P0 15,05 b
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