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STUDY SUBSTITUTION OF FLOUR TAPIOCA WITH JACKFRUIT 

SEED STARCH ON PHYSICAL QUALITY AND ORGANOLEPTIC 

SAUSAGE BEEF 

 

ABSTRACT 

 

 This research is executed on August 2010 until with December 2010 at 

milk pilot plant laboratory Animal Husbandry Faculty of Brawijaya University 

and Central's Laboratory of Brawijaya University. This research intent for study 

physical quality and organoleptic of beef sausage with jackfruit starch as tapioca's 

flour substitution be sighted of water, fat, and protein. As material as information 

divides college student and all party which interest about physical quality of beef 

sausage with jackfruit starch as tapioca's flour substitution be sighted of pH, 

WHC, and teksture 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 WHC content , however there was optimal 

result for pH, teksture, and organoleptik sausage. Based on the findings that the 

substitution of jackfruit seed starch of tapioca flour in beef sausages recommend 

using a treatment (P2) jackfruit seed starch 10%, with 5% substitution of starch to 

produce the best beef sausage in terms of organoleptic quality. 

 

Keywords: jackfruit seed starch, tapioca’s flour, sausage beef, physical quality, 

and organoleptic 
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KAJIAN SUBSTITUSI TEPUNG TAPIOKA DENGAN  

PATI BIJI NANGKA TERHADAP KUALITAS FISIK DAN 

ORGANOLEPTIK SOSIS DAGING SAPI 

 

RINGKASAN 

 

 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan 

Desember 2010 di Laboratorium Hasil Ternak, Fisiko Kimia Program Studi 

Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan Lembaga 

Ilmu Hayati Universitas Brawijaya. Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 

14 November sampai dengan 14 Desember 2010. 

 

 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan 

konsentrasi pati biji nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk) yang disubstitusi 

pada tepung tapioka sebagai filler sosis daging sapi. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat, praktisi, 

dan industri pangan tentang pengaruh konsentrasi substitusi tepung tapioka 

dengan pati biji nangka ditinjau dari WHC, pH, tekstur fisik, organoleptik warna, 

organoleptik rasa, dan organoleptik tekstur. 

 

 Materi penelitian ini adalah sosis yang dibuat dari daging daging sapi, pati 

biji nangka, tepung tapioka, gula, garam, bawang putih, telur, dan es batu. Metode 

penelitian adalah percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok dan 

dikelompokkan empat kali ulangan. Percobaan dilakukan dengan substitusi 

tepung tapioka dengan pati biji nangka dalam pembuatan sosis yang terdiri atas 4 

perlakuan, yaitu: pati biji nangka 0%, dengan subsitusi tepung tapioka 15% (P0), 

pati biji nangka 5%, dengan subsitusi tepung tapioka 10% (P1), pati biji nangka 

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

subsitusi tepung tapioka 0% (P3) dari berat daging sapi (b/b). Variabel yang diuji 

adalah kualitas fisik dan mutu organoleptik. Data dianalisis dengan analisis ragam 

dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan substitusi pati biji nangka 

terhadap tepung tapioka pada sosis daging sapi memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai daya ikat air (WHC), serta memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap nilai tekstur fisik, dan memberikan pengaruh tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai pH dan organoleptik sosis.   

 

 Kesimpulan hasil penelitian bahwa substitusi pati biji nangka terhadap 

tepung tapioka pada sosis daging sapi menurunkan nilai daya ikat air (WHC), 

akan tetapi meningkatkan nilai tekstur fisik, pH, dan organoleptik sosis. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa substitusi pati biji nangka terhadap tepung 

tapioka pada sosis daging sapi disarankan agar menggunakan perlakuan (P2) pati 

biji nangka 10%, dengan subsitusi tepung tapioka 5% untuk menghasilkan sosis 

daging sapi terbaik ditinjau dari mutu organoleptik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging merupakan salah satu sumber pangan utama dan sebagai sumber 

protein yang baik untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi manusia. Secara umum, 

komposisi daging terdiri atas air, lemak, protein, mineral dan karbohidrat. Kandungan 

gizi yang lengkap dan keanekaragaman produk olahannya, menjadikan daging 

sebagai bahan pangan yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. 

Pengolahan daging banyak dilakukan dengan tujuan untuk penganekaragaman 

sumber pangan dan meningkatkan kepuasan konsumen. Produk olahan daging yang 

digemari masyarakat salah satunya adalah sosis. Sosis merupakan campuran daging 

halus (mengandung daging tidak kurang dari 75%) dengan tepung atau pati dan 

dengan suatu tanpa penambahan bumbu dan bahan tambahan makanan lain yang 

diizinkan dan dimasukkan ke dalam selongsong sosis (Anonim, 1990).  

Kualitas sosis sangat dipengaruhi oleh kualitas daging sebagai bahan baku, 

disamping bahan tambahan lain seperti bahan pengisi, bahan pengikat dan bumbu-

bumbu maupun bahan kimia lain yang ditambahkan. Menurut Purnomo (1997), bahan 

pengikat yang digunakan dalam pembuatan sosis dapat berasal dari berbagai jenis 

tepung, namun pada dasarnya bahan yang digunakan bahan pengikat dan bahan 

pengisi dalam pembuatan sosis adalah tapioka, sedangkan bahan tambahan lainnya 

berupa bawang putih, garam dapur dan penyedap atau Monosodium Glutamat 

(MSG).  
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Biji nangka selama ini belum banyak dimanfaatkan dan diolah. Biji nangka 

yang merupakan limbah pengolahan buah nangka dapat dimanfaatkan menjadi pati. 

Pemanfaatan pati biji nangka dalam produk olahan daging dapat berfungsi sebagai 

filler dan binder, terutama untuk produk-produk daging yang diolah dengan teknologi 

restructured meat. Pati yang terbuat dari biji nangka diharapkan dapat mensubstitusi 

tepung tapioka sebagai bahan pengisi dan bahan pengikat dalam pembuatan sosis. 

Kajian substitusi sosis dengan pati biji nangka bertujuan untuk penganekaragaman 

sumber pangan dan pemanfaatan limbah biji nangka yang berasal dari limbah 

pengolahan buah nangka, salah satunya yaitu berasal dari industri yang bergerak di 

bidang produksi keripik nangka. 

Pati dari biji nangka dapat 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 glatinisasi, yaitu berkisar pada suhu 81°C pada pati biji nangka, 

sedangkan untuk suhu gelatinisasi tepung tapioka berkisar antara (52-64)°C. 

Pembentukan gel pada kombinasi antara pati biji nangka dengan tepung tapioka dapat 

berfungsi sebagai bahan pengental dan pengikat yang baik dan dapat digunakan dalam 

pembuatan sosis yang akan memberikan hasil berupa produk sosis dengan kualitas 

yang lebih baik dan disukai konsumen. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang kajian 

substitusi tepung tapioka dengan pati biji (Artocarpus heterophyllus Lamk) sebagai 

filler pada sosis daging sapi untuk meningkatkan mutu produk tersebut dengan 

ditinjau dari WHC, pH, tekstur fisik, warna, rasa, dan tekstur organoleptik. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh substitusi pati biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus Lamk) terhadap tepung tapioka sebagai filler sosis daging sapi ditinjau 

dari WHC, pH, tekstur fisik, dan organoleptik (warna, rasa, dan tekstur). 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh substitusi pati biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus Lamk) terhadap tepung tapioka sebagai filler sosis daging sapi ditinjau 

dari WHC, pH, tekstur fisik, dan organoleptik (warna, rasa, dan tekstur). 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi mahasiswa dan semua 

pihak yang tertarik terhadap pengaruh substitusi pati biji nangka (Artocarpus 

heterophyllus Lamk) terhadap tepung tapioka sebagai filler sosis daging sapi ditinjau 

dari WHC, pH, tekstur fisik, dan organoleptik (warna, rasa, dan tekstur). 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Sosis daging sapi merupakan salah satu teknologi olahan dari daging yang 

diolah dengan teknologi restructured meat. Sosis sangat dipengaruhi oleh kualitas 

daging sebagai bahan baku, di samping bahan tambahan lain seperti bahan pengisi, 

bahan pengikat dan bumbu-bumbu maupun bahan kimia lain yang ditambahkan. 

Bahan pengisi dan pengikat pada produk sosis berupa tepung tapioka yang 

akan disubstitusi pati biji nangka yang sama-sama mengandung senyawa amilosa dan 

amilopektin. Amilosa memiliki sifat mudah menyerap air, sedangkan amilopektin 
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bersifat lebih lekat dan cenderung membentuk gel apabila disuspensikan dengan air, 

umumnya baik digunakan sebagai bahan pengikat (Wahyudi, 2009). Kajian substitusi 

tepung tapioka dengan pati biji nangka merupakan hal baru dalam pengolahan sosis, 

untuk itu diharapkan pati biji nangka dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan 

pangan yang potensial. 

Penambahan bahan pengisi dan bahan pengikat yang berlebihan akan 

menurunkan kualitas produk sosis, oleh karena itu perlu diketahui konsentrasi 

substitusi tepung tapioka dengan pati biji nangka agar didapatkan sosis dengan 

kualitas fisik dan mutu organoleptik yang terbaik. 

 

1.6. Hipotesis 

 Terdapat konsentrasi pati biji nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk) yang 

disubstitusi pada tepung tapioka diduga adanya karbohidrat cukup tinggi sebagai 

filler sosis daging sapi agar tercapai WHC, pH, tekstur fisik, dan organoleptik (warna, 

rasa, dan tekstur) yang terbaik dari pati biji nangka. 
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA 

 

2.1. Sosis 

Sosis adalah suatu makanan yang terbuat dari daging cincang, lemak hewan 

ternak, rempah, dan bahan-bahan lain. Sosis umumnya dibungkus dalam suatu 

pembungkus yang secara tradisional menggunakan usus hewan, tapi sekarang sering 

kali menggunakan bahan sintetis, serta diawetkan dengan suatu cara, misalnya 

dengan pengasapan. Pembuatan sosis merupakan suatu teknik produksi dan 

pengawetan makanan yang telah dilakukan sejak sangat lama. Di banyak Negara, 

sosis merupakan topping populer untuk pizza (Anonim, 2000). 

Menurut Kramlich (1973), sosis mempunyai komposisi yaitu air (20-30)%, 

garam (2-2,5)%, lemak ±30%, bahan pengikat dan pengisi 15%, dan bumbu-bumbu 

tambahan 2%. Sosis yang banyak dipasarkan di Indonesia adalah sosis emulsi segar 

(fresh sausage) tanpa fermentasi. Sosis adalah makanan yang dibuat dari daging yang 

digiling dan dibumbui, umumnya dibentuk menjadi bentuk yang simetris. Di pasaran 

dituliskan dalam bentuk asal bahan baku, seperti (beef sausage) sosis sapi, (chicken 

sausage) sosis ayam dan (pork sausage) sosis babi. Syarat mutu sosis daging sesuai 

dengan Standart Nasional Indonesia sosis daging 01‐3820‐1995 seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1. 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. 10
3 

9.2 Bakteri bentuk koli APM/g Maks. 10 

9.3 Ecchericia coli APM/g < 3 

9.4 Enterococci Koloni/g 10
2 

9.5 Clostridium perfringens - Negatif 

9.6 Salmonella - Negatif 

9.7 Staphilococcus aureus Koloni/g Maks. 10
2
 

Sumber: (Anonim,1995) 

 

2.1.1. Bahan Baku Pembuatan Sosis Daging Sapi 

Bahan baku pembuatan sosis sapi terdiri dari bahan baku utama dan bahan 

baku tambahan. Bahan utamanya adalah daging sapi, sedangkan bahan tambahannya 

adalah tepung (pati dengan berbagai konsentrasi), bumbu-bumbu lain, dan air atau air 

es. 
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2.1.1.1. Bahan Baku Utama 

2.1.1.2.1. Daging Sapi 

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). Menurut Hartono (1997), 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. 

Komposisi kimia daging terdiri dari 75% air (65-80%), protein 19% (16-

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

(Buckle, Edward, Fleet dan Wootton, 1987). 

Daging yang digunakan untuk pembuatan sosis adalah daging yang berserat 

halus dan diperoleh sesegera mungkin setelah pemotongan hewan tanpa mengalami 

proses penyimpanan atau pelayuan. Jenis daging yang sering digunakan antara lain 

daging penutup (topside), pendasar gandik (eye round), lamusir (cube roll), paha 

depan (chuck) dan iga (rib meat) (Anson, 2006). 

Menurut Soeparno (1998), daging yang digunakan dalam pengolahan sosis 

sebaikanya pada masa pra kaku (pre rigor) dan bukan fase lewat kekakuan (post 

rigor). 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. Beberapa komposisi gizi dan nutrisi daging 

sapi per 100 gram (Tabel 2). 
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Tabel 2. Komposisi gizi dan nutrisi daging sapi per 100 gram 

Jenis Nutrisi Satuan Jumlah 

Kalori Kalori 190 

Protein Gram 19,2 

Lemak Gram 12 

Karbohidrat Gram 0 

Kalsium Miligram 11 

Fosfor Miligram 193 

Besi Miligram 2,9 

Vit. A S.I 40 

Vit. B1 Miligram 0,14 

Vit. C Miligram 0 

Air Gram 68 

Sumber : Anonim (2005) 

 

2.1.1.2.2. Pati Biji Nangka 

 Biji nangka merupakan sumber karbohidrat (36,7 g/100 g), protein (4,2 g/100 

g), dan energi (165 kkal/100 g), sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan 

yang potensial. Biji nangka juga merupakan sumber mineral yang baik. Kandungan 

mineral per 100 gram biji nangka adalah fosfor (200 mg), kalsium (33 mg), dan besi 

(1,0 mg) (Firmansyah, dkk., 2007). 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). 

Temperatur gelatinisasi pati biji nangka lebih tinggi dibanding tepung tapioka, 

ditunjukkan bahwa temperatur pati biji nangka sebesar 69,90C dan tepung tapioka 
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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 (Firmansyah, dkk., 

2007). 

Tabel 3. Komposisi kimia tepung dan pati biji nangka 

Komposisi (%) 
Tepung biji nangka 

Pati biji nangka 
Tepung basah Tepung kering 

Protein 9,51 

1,94 

3,21 

39,23 

6,69 

11,83 

2,19 

3,74 

36,37 

6,81 

0,81 

Lemak 

Abu 

0,90 

0,17 

Amilosa 52,53 

pH 6,55 

Sumber: Mukprasirt dan Sajjaanantakul (2003) 

   

2.1.1.2.3. Tepung Tapioka 

Tepung tapioka yang dibuat dari ubi kayu mempunyai banyak kegunaan, 

antara lain sebagai bahan pembantu dalam berbagai industri. dibandingkan dengan 

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

cukup baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan sebagai bahan 

bantu pewarna putih. Tapioka juga banyak digunakan sebagai bahan pengental, bahan 

pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan. Ampas tapioka banyak dipakai 

sebagai campuran makanan ternak. Dibandingkan dengan tepung jagung, kentang, 

dan gandum atau terigu, komposisi zat gizi tepung tapioka cukup baik sehingga 

mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan sebagai bahan bantu pewarna putih 

(Anonim, 2000). 
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Kualitas tapioka sangat ditentukan beberapa faktor, yaitu (Anonim, 2000) : 

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 karena 

serat dan zat kayunya masih sedikit dan zat patinya masih banyak. 

4. Hindari penggunaan air yang berlebih dalam proses produksi. 

Ubi kayu atau singkong merupakan salah satu bahan makanan sumber 

karbohidrat (sumber energi). Komposisi ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Komposisi Ubi Kayu (per 100 gram bahan) 

Komponen Satuan 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 1,20 
Besi mg 0,70 
Lemak  gram 0,30 
Vitamin B1 mg 0,06 

Sumber : Anonim (2000) 

 

2.1.1.2. Bahan Baku Tambahan 

2.1.1.2.1. Bawang Putih 

Samadi (2000) menambahkan bahwa bawang putih memiliki aroma yang 

pedas dan harum karena mengandung sejenis minyak atsiri (methyl allyl disulfide) 

yang membuat masakan lebih enak. Selain itu, bawang putih juga merupakan bahan 

baku untuk bumbu dalam industri makanan olahan. Komposisi kimia bawang putih 

dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Komposisi kimia dalam setiap 100 gram bawang putih 

Komposisi Jumlah 

Energi (kal)    95,0 

Air (g)    71,0 

Protein (g)     4,5 

Lemak (g)     0,2 

Karbohidrat (g)   23,1 

Fosfor (mg) 134,0 

Kalsium (mg)   42,0 

 Sumber: Samadi (2000) 

2.1.1.2.2. Merica 

Merica mengandung zat-zat antara lain: Piperin, piperidin, pati protein, lemak, 

asam piperat, chavin dan minyak terbang (felanden, kariofilen, terpen-terpen) 

(Anonim, 1987). Merica pada pengolahan daging dapat meningkatkan dan 

memodifikasi flavor, sehingga perbedaan formulasi merica yang ditambahkan akan 

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

 

2.1.1.2.3. Garam 

Penggunaan garam dapur pada pengolahan makanan khususnya dalam 

pembuatan bakso sangat diperlukan, selain sebagai pemberi rasa, garam juga sebagai 

pengawet dan perbaikan mutu bakso agar menjadi lebih kenyal. Fungsi pemberian 

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

dapat menahan air dan akan meningkatkan mutu bakso (kekerasan dan kekenyalan) 

yang dihasilkan (Sunarlim, 1995). Konsumsi garam biasanya diatur lebih banyak oleh 

rasa, kebiasaan dan tradisi daripada keperluan (Winarno, 1993). 
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2.1.1.2.4. Air  

Air yang berhubungan dengan hasil-hasil industri pengolahan pangan harus 

memenuhi standart mutu yang diperlukan untuk minum. Masing-masing bagian dari 

industri pengolahan pangan mungkin perlu untuk mengembangkan syarat-syarat mutu 

air khususnya untuk mencapai hasil olahan yang memuaskan (Buckle, Edwards, Fleet 

and Wotton, 1987). 

Air berperan sebagai pembawa zat-zat makanan dan sisa metabolisme, 

sebagai media reaksi yang menstabilkan pembentukan biopolimer dan sebagainya. 

Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan lingkungannya 

dan hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet bahan pangan tersebut. Hal ini 

merupakan pertimbangan utama dalam suatu pengolahan bahan pangan 

(Purnomo,1995). 

Penambahan air pada produk sosis juga berfungsi untuk meningkatkan 

keempukan dan jus daging, menggantikan sebagian air yang hilang selama prosesing 

terutama selama prosesing panas, melarutkan protein yang mudah larut dalam air, 

membentuk larutan garam yang diperlukan untuk melarutkan protein yang larut 

dalam larutan garam, melayani fase kontinyu dari emulsi daging dan menjaga 

temperatur produk (Kramlich, et al., 1982). 
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2.1.1.2.5. Gula Pasir  

Jenis pemanis yang paling umum digunakan adalah sukrosa yang dapat 

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

gula pasir mempunyai molekul yang terdiri dari dua molekul gula yaitu satu molekul 

glukosa dan satu molekul fruktosa (Wallington, 1993). 

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

berlebihan dari proses kuring. Adanya gula akan menimbulkan reaksi maillard yang 

menyebabkan warna coklat pada daging sehingga menambah aroma dan cita rasa. 

Penambahan gula dapat menurunkan kadar air pada daging sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas bakteri penyebab pembusukan, kapang dan 

khamir (Soeparno, 1998). 

2.1.1.2.6. Putih Telur 

 Desrosier (1988) menyatakan bahwa putih telur akan mengalami denaturasi 

dan koagulasi apabila dipanaskan (dioven) dan membentuk suatu jaringan yang 

mengikat bahan makanan atau mengentalkan adonan. Denaturasi dan koagolasi 

protein telur dapat terjadi pada suhu antara 57-82 °C. komposisi kimia putih telur 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi Kimia Putih Telur 

Komponen Jumlah (%) 

Air 88 

Bahan kering 12 

Protein 1 

Lemak - 

Karbohidrat 1 

Abu - 

Sumber: Idris dan Thohari (1989). 
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2.2. Kualitas Organoleptik 

Uji organoleptik dalam penelitian ini antara lain: uji rasa, tekstur dan aroma. 

Menurut Idris (2003) penilaian secara sensoris dilakukan dengan menggunakan 

indera pengecap, pembau dan peraba pada waktu bahan pangan dimakan. Interaksi 

dari hasil penilaian dengan alat-alat indera tersebut dipakai untuk mengukur mutu 

bahan pangan dalam rangka pengendalian mutu serta pengembangan produk baru. 

 

2.2.1. Organoleptik Tekstur  

Keempukan dan tekstur daging kemungkinan besar merupakan penentu yang 

paling penting dalam kualitas sosis yaitu, faktor antemortem seperti, genetik, bangsa, 

spesies, fisiologi, manajemen, umur jenis kelamin, dan stres, sedangkan faktor 

postmortem meliputi, metode penyimpanan, dan metode penngolahan (Soeparno, 

2005).  

2.2.2. Organoleptik Rasa  

Citarasa dapat didefinisikan sebagai suatu fenomena sensorik yang 

membutuhkan penilaian (Tranggono, 1980). Rasa sebagian besar bahan pangan 

biasanya tidak stabil, yaitu dapat mengalami perubahan selama penanganan dan 

pengolahan, selain itu perubahan tekstur atau viskositas dapat pula mengubah cita 

rasa (Winarno, 1993). 

 

2.2.3. Organoleptik Warna 

 Warna suatu bahan pangan dalam uji organoleptik dideskripsikan dengan 

menggunakan penglihatan. Bagian-bagian yang diamati dengan penglihatan adalah 
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warna, ketajaman warna, keterangan, kejernihan, keserasian bentuk dan ukuran 

(Carpenter et al., 2000). 

 Warna produk-produk daging tergantung pada beberapa faktor termasuk 

konsentrasi, komposisi, kimia pigmen, dan karakteristik fisik. Soeparno (1998) 

menyatakan bahwa penurunan pH postmortem yang cepat akan mengakibatkan 

miglobin berubah pada daging Plate Soft Exudative (PSE), sehingga warna daging 

menjadi lebih pucat.  

 

2.3. Kualitas Fisik  

2.3.1. pH  

 pH daging tidak dapat diukur langsung setelah pemotongan untuk mengetahui 

penurunan pH awal. Pengukuran dilakukan setidaknya  setelah 24 jam untuk 

mmengetahui pH daging atau karkas. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan 

menggunakan elektroda pada gelas. pH otot postmortem banyak ditentukan oleh laju 

glikolisis postmortem serta cadangan glikogen otot pada pH daging ultimat 

normalnya adalah antara 5,4 sampai 5,8. faktor yang mempengaruhi adanya variasi 

daging adalah macam otot, individu ternak, stres sebelum pemotongan  (Soeparno, 

2005). 

 pH mempunyai pengaruh terhadap mutu daging, karena pH yang tinggi akan 

menyebabkan daya ikat air juga tinggi. Penimbunan asam laktat di dalam otot 

menyebabkan pH otot menjadi turun. pH daging dipengaruhi terutama oleh jumlah 

glikogen otot. pH sekitar 5,2 sampai 6,1 lebih disukai oleh konsumen karena 

mempunyai struktur yang terbuka, warna merh muda yang cerah, flavor lebih disukai 
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dan stabilitas yang lebih baik terhadap kerusakan karena mikroorganisme  (Purnomo, 

1998). 

 Buckle, et. al., (1987) menyatakan bahwa perubahan pH sesudah ternak mati 

pada dasarnya ditentukan oleh kandungan asam laktat yang tertimbun dalam otot, 

yang selanjutnya ditentukan oleh kandungan glikogen dan penanganan sebelum 

penyembelihan. Walaupun demikian, pH akhir yang tercapai mempunyai beberapa 

pengaruh yang berarti dalam mutu daging, yaitu: 

a. pH rendah (sekitar 5,1 - 6,1), menyebabkan daging mempunyai struktur 

terbuka yang sangat diinginkan untuk pengeringan daging, warna merah muda 

yang sangat cerah yang sangat disukai konsumen, flavor yang lebih disukai, 

baik dalam kondisi yang telah dimasak atau diasinkan serta stabilitasnya lebih 

baik terhadap kerusakan oleh mikroorganisme. 

b. pH tinggi, berada sekitar pH 6,2 - 7,2 menyebabkan daging pada tahap akhir 

mempunyai struktur yang tertutup atau padat dengan warna merah-ungu tua, 

rasa kurang enak dan keadaan yang lebih memungkinkan untuk 

perkembangan mikroorganisme.  

 

2.3.2. Tekstur Fisik 

Keempukan daging banyak ditentukan setidak-tidaknya ditentukan oleh tiga 

komponen daging, yaitu struktur miofibrilar dan status kontraksinya, kandungan 

jaringan ikat dan tingkat ikatan silangnya, dan daya ikat air oleh protein daging serta 

jus daging. Keempukan dan tekstur daging merupakan penentu yang paling penting 

pada kualitas daging, karena berhubungan langsung dengan keinginan dan kebutuhan 
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konsumen. Faktor yang dapat mempengaruhi keempukan dagingdapat digolongkan 

menjadi dua yaitu (Soeparno, 2005): 

a. Faktor Antemortem, seperti genetic, termasuk bangsa, species dan fisiologi. 

Factor umur, managemen, jenis kelamin, dan stress. 

b. Faktor Postmortem, meliputi metode chilling, refrigerasi, pelayuan dan 

pembekuan, temperature penyimpanan, metode pengolahan, pemasakan dan 

penambahan bahan pengempuk. 

Sehingga keempukan dapat berfariasi diantara spesies, bangsa, ternak dalam 

spesies yang sama, potongan karkas, dan diantara otot, serta pada otot yang sama. 

Keempukan daging banyak ditentukan setidak-tidaknya oleh tiga komponen daging, 

yaitu: struktur myofibrillar dan status kontraksinya, kandungan jaringan ikat dan 

tingkat ikatan silangnya, daya ikat air oleh protein, daging serta jus daging. Tekstur 

menunjukkan ukuran ikatan-ikatan serabut otot yang dibatasi oleh septum-septum 

perimiseal jaringan ikat yang membagi otot secara longitudinal. Tekstur otot dapat 

dibagi menjadi dua kategori. Tekstur kasar dengan ikatan-ikatan serabut yang besar 

(misalnya otot SM yang pada periode postnatal tumbuh cepat), dan tekstur halus 

(misalnya otot ST dengan ikatan-ikatan serabut yang kecil) (Soeparno, 2005). 

Perubahan nilai keempukan daging akan dipengaruhi oleh perubahan nilai 

daya ikat air, penurunan nilai daya ikat air menyebabkan penurunan nilai keempukan 

daging, kemudian nilai keempukan daging meningkat lagi setelah mencapai pH 

isoelektrik. Penurunan keempukan daging dipengaruhi pula oleh struktur protein 

daging dan pemecahan ATP secara terus menerus. Rendahnya ATP akan 

meningkatkan kerusakan struktur protein (Purnomo dan Padaga, 1999). 
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2.3.3. Daya Ikat Air (WHC) 

Soeparno (1998) menambahkan bahwa daging yang digunakan dalam 

pengolahan sosis sebaikanya pada masa pra kaku (pre rigor) dan bukan fase lewat 

kekakuan (post rigor), sebab akan menghasilakan bakso yang tidak kenyal. 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. Daya ikat air sosis (daging) dapat ditentukan dengan 

metode Hamm yaitu dengan cara memberikan beban seberat 35 kg pada 0,3 sampel 

sosis (daging) diantara 2 pelat kaca selama 5 menit. Area yang tertutup sampel, dan 

area luas basah di sekeliling kertas beserta sampel ditandai setelah pengepresan 

selesai dilakukan. Dapat diukur dengan menggunakan kertas grafik.  
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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. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sosis yang dibuat dari daging 

sapi yang disubstitusi pati biji buah nangka. Daging yang digunakan sebagai bahan 

baku sosis diambil dari bagian paha belakang dan didapatkan dari pasar Gadang. 

Bahan tambahan yang digunakan terdiri atas pati biji nangka, tepung tapioka merk 

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

es.  

 

3.2.2. Peralatan 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah meat grinder, alat pengisi 

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

sendok, cawan porselen, pH meter (Hanna Instruments, Prancis), botol timbang 

(petridics), timbangan analitik (Mettler AJ 150), pnetrometer PNR 6, pipet volume 1 

ml, kertas whatman, kertas tissue, piring plastik, dan tusuk gigi kayu. 
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3.3.  Metode Penelitian  

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan dua pengujian yaitu pengujian pertama analisis fisik yang 

berbeda (WHC, tekstur fisik, dan pH), dan pengujian kedua analisis organoleptik 

(rasa, aroma, dan tekstur organoleptik) dengan empat kali kelompok dan empat kali 

perlakuan. Adapun desain rancangan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Desain Rancangan Percobaan Analisis Fisik 

Perlakuan 
Kelompok 

K1 K2 K3 K4 

P0 P0K1 P0K2 P0K3 P0K4 

P1 P1K1 P1K2 P1K3 P1K4 

P2 P2K1 P2K2 P2K3 P2K4 

P3 P3K1 P3K2 P3K3 P3K4 

 

 Pada penelitian ini setiap perlakuan dikelompokkan 4 kali sehingga terdapat 

16 kelompok percobaan dengan presentase sebagai berikut: 

P0 : pati biji nangka 0%, dengan subsitusi tepung tapioka 15%. 

P1 : pati biji nangka 5%, dengan subsitusi tepung tapioka 10%. 

P2 : pati biji nangka 10%, dengan subsitusi tepung tapioka 5%. 

P3 : pati biji nangka 15%, dengan subsitusi tepung tapioka 0%. 
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Tabel 8. Formulasi Pembuatan Sosis Daging Sapi  

Bahan-Bahan P0 P1 P2 P3 

Daging sapi 1000 gr 1000 gr 1000 gr 1000 gr 

Pati biji nangka 0 gr 50 gr 100 gr 150 gr 

Tapioka 150 gr 100 gr 50 gr 0 gr 

Telur 62,5 gr 62,5 gr 62,5 gr 62,5 gr 

Bawang putih 25 gr 25 gr 25 gr 25 gr 

Garam  10 gr 10 gr 10 gr 10 gr 

Gula pasir 3 gr 3 gr 3 gr 3 gr 

Merica 0,8 gr 0,8 gr 0,8 gr 0,8 gr 

Air Es 200 gr 200 gr 200 gr 200 gr 

Jumlah 1451,3 gr 1451,3 gr 1451,3 gr 1451,3 gr 
Sumber : Anonimus (2005) 

3.4. Variabel Penelitian 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah perbedaan tingkat penambahan pati 

biji nangka dari tepung tapioka dalam sosis daging, sedangkan variabel terikatnya 

adalah WHC, pH, tekstur fisik, organoleptik warna, organoleptik rasa, dan 

organoleptik tekstur. 

 

3.5. Tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Pengujian mutu organoleptik (Lampiran 1). 

2. Produksi pati biji nangka (Lampiran 2). 

3. Pembuatan sosis daging sapi menggunakan tepung tapioka dengan substitusi 

pati biji nangka (Lampiran 3). 

4. Pengukuran tekstur (Lampiran 4). 

5. Pengukuran pH (Lampiran 5). 

6. Daya ikat air (WHC) (Lampiran 6). 
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3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis sidik ragam (ANOVA 

Tunggal), dan apabila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) (Yitnosumarto, 1991). 

 

3.7. Batasan Istilah 

Penelitian ini 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 dibungus 

dengan selongsong yang berbentuk silinder. 

Mutu organoleptik  : Penilaian secara sensoris oleh panelis berdasarkan rasa 

warna dan tekstur. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Tekstur Fisik 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi pati biji nangka terhadap 

tepung tapioka pada sosis daging sapi memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap tekstur fisik sosis. Hasil uji jarak berganda duncan 5% terhadap tekstur sosis 

terdapat pada Lampiran 9. Rata-rata nilai tekstur sosis dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata tekstur (mm/gr/det) sosis daging sapi dengan perlakuan substitusi 

pati biji nangka terhadap tepung tapioka 

Perlakuan  Tekstur  

P0 (pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15%) 0,141
a 

P1 (pati biji nangka 5%, dengan substitusi tepung tapioka 10%) 0,148
b 

P2 (pati biji nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5%) 0,149
c 

P3 (pati biji nangka 15%, dengan substitusi tepung tapioka 0%) 0,157
d
 

Keterangan : superskrip a, b, c, dan d pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh 

yang nyata (P<0,05). 

Tabel 9 menunjukkan bahwa konsentrasi pati biji nangka (0%, 5%, 10%, 

15%) yang disubstitusi pada tepung tapioka (15%, 10%, 5%, 0%) terhadap tekstur 

fisik restructured meat memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05), karena adanya 

perbedaan komposisi pada pati biji nangka (Tabel 3) dengan pati pada tapioka. 

Menurut Widyastuti, (1999), tekstur sosis ditentukan oleh pembentukan gel yang 

terjadi selama pengolahan yang sangat dipengaruhi oleh pemanasan. Kandungan 

amilosa yang cukup tinggi pada pati biji nangka menyebabkan proses gelatinisasi pati 

yang terjadi selama pemanasan pada pembuatan sosis tidak mampu membentuk 

ikatan yang kuat antara partikel-partikel daging, juga pada matriks bersama aktin dan 

miosin daging. 
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Berdasarkan data Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa rata-rata nilai tekstur sosis 

daging sapi yang tertinggi dihasilkan dengan pati biji nangka 15%, dengan substitusi 

tepung tapioka 0% (P3) yaitu sebesar 0,157, rata-rata nilai tekstur sosis daging sapi 

yang terendah dihasilkan dengan pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung 

tapioka 15% (P0) yaitu sebesar 0,141, dan pati biji nangka 5%, dengan substitusi 

tepung tapioka 10% (P1) yaitu sebesar 0,148, serta rata-rata nilai  pati biji nangka 

10%, dengan substitusi tepung tapioka 5% (P2) adalah sebesar 0,149. Hal tersebut 

dikarenakan adanya perbedaan komposisi pada pati biji nangka (Tabel 3) dengan pati 

pada tapioka. Pati biji nangka memiliki kandungan amilosa yang tinggi dari pada 

tepung tapioka. Sedangkan menurut Frederick (2007), pati yang kandungan 

amilosanya tinggi akan lebih cepat dan banyak menyerap air, hasil dari produknya 

bervolume lebih mengembang dan kurang lekat. Sedangkan pati yang kadar 

amilosanya rendah lebih sedikit menyerap air dan kurang mengembang tetapi 

produknya lebih lekat. 

Pati terdiri dari dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas, fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi yang tidak terlarut disebut amilopektin. Amilosa 

memberikan sifat keras (pera) sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket 

(Winarno, 2002). Kadar amilosa pada pati biji nangka adalah 52,53% (Mukprasirt 

dan Sajjaanantakul, 2003) sedangkan kadar amilosa pada tapioka 17,41% (Haris, 

2001). 

Tekstur sosis pada tiap perlakuan substitusi pati biji nangka mempunyai nilai 

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

pula pada hasil analisa daya ikat air (Tabel 10). Penurunan nilai daya ikat air sosis 
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maka dapat menurunkan nilai keempukan sosis. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

Soeparno (1998), keempukan juga ditentukan oleh komponen daging dari struktur 

protein miofibrilar, kandungan jaringan ikat dan daya ikat air oleh protein daging. 

Perubahan nilai keempukan daging akan dipengaruhi oleh perubahan nilai daya ikat 

air, penurunan nilai daya ikat air menyebabkan penurunan nilai keempukan daging. 

Syamsir (2007), daya ikat air adalah kemampuan daging untuk mempertahankan 

kandungan air bebasnya pada saat diberikan tekanan dari luar seperti pemanasan, 

penggilingan atau pengepresan. 

Tingkat substitusi pati biji nangka pada pembuatan sosis berpengaruh sangat 

nyata terhadap tekstur produk. Menurut Purnomo (1997), bahwa proporsi dari tepung 

tapioka yang ditambahkan akan besar pengaruhnya terhadap tekstur produk karena 

terjadinya gelatinisasi dari amilum selama pemanasan dengan air. Pati biji nangka 

mempunyai suhu gelatinisasi yang lebih tinggi daripada tepung tapioka, yaitu 

berkisar pada suhu 81°C (Tulyanthan et all. 2002), sedangkan untuk suhu gelatinisasi 

tepung tapioka berkisar antara (52-64)°C (Winarno, 1993), sehingga gelatinasi 

selama proses pemanasan yang menyebabkan pati menjadi pasta, kental, dan kaku.  

 

4.2. Daya Ikat Air (WHC) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi pati biji nangka terhadap 

tepung tapioka pada sosis daging sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap daya ikat air sosis daging sapi. Hasil uji jarak berganda duncan 1% 

terhadap keempukan sosis terdapat pada Lampiran 10. Rata-rata nilai daya ikat air 

sosis dapat dilihat pada Tabel 10. 



26 
 

Tabel 10. Rata-rata nilai daya ikat air sosis dengan substitusi pati biji nangka terhadap 

tepung tapioka 

Perlakuan  Daya Ikat Air 

P0 (pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15%) 71,505
c 

P1 (pati biji nangka 5%, dengan substitusi tepung tapioka 10%) 68,940
b 

P2 (pati biji nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5%) 63,647
ab 

P3 (pati biji nangka 15%, dengan substitusi tepung tapioka 0%) 63,308
a 

Keterangan : superskrip a, b, ab, dan c yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa konsentrasi pati biji nangka (0%, 5%, 10%, 

15%) yang disubstitusi pada tepung tapioka (15%, 10%, 5%, 0%) terhadap daya ikat 

air sosis daging sapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  

Pada Tabel 10 menunjuknan bahwa daya ikat air sosis tertinggi ditunjukkan 

pada perlakuan tanpa substitusi pati biji nangka (P0), sedangkan nilai terendah 

ditunjukkan pada tingkat substitusi pati biji nangka 100% (P3). Pati biji nangka yang 

disubstitusikan pada pembuatan sosis tidak dapat membantu jaringan protein daging 

(protein miofibril) untuk mengikat air bebas dan mempertahankannya selama proses 

pengolahan sosis. Frederick (2007) menyampaikan bahwa pati yang kandungan 

amilosanya tinggi akan lebih cepat dan banyak menyerap air, hasil dari produknya 

bervolume lebih mengembang dan kurang lekat. Sedangkan pati yang kadar 

amilosanya rendah lebih sedikit menyerap air dan kurang mengembang tetapi 

produknya lebih lekat. 

Pati biji nangka mempunyai sifat fisik yang berbeda dengan tepung tapioka 

berdasarkan perbandingan amilosa dan amilopektinnya, karena menurut Widyastuti 

(1999), struktur amilosa akan mudah menyerap air dalam proses pembentukan gel 

selama pemanasan, sedangkan menurut Aliawati (2003), tepung dengan kadar 
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amilopektin yang tinggi akan menghasilkan tekstur yang lengket dan tetap 

menggumpal setelah dingin.  

Purnomo (1998) menyatakan bahwa pati yang dapat membentuk gel berfungsi 

sebagai bahan pengental dan pengikat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

gelatinisasi pati adalah bentuk dan ukuran granula, kadar amilosa dan amilopektin serta 

keadaan mediumnya dalam hal ini yang terbanyak adalah air. Lestari (1999) 

menambahkan bahwa pembentukan gel melibatkan adanya protein, pati dan air. 

Molekul pati terutama fraksi amilosa dan amilopektin yang saling berikatan baik 

dengan protein maupun antar sesamanya melalui ikatan hidrogen saat perebusan, 

akan mengembang dan disertai dengan pelemahan kekuatan hidrogen sehingga 

molekul air dapat menyusup di antara protein dan pati. 

Pemasakan menyebabkan perubahan daya ikat air karena adanya solubilitas 

protein daging. Temperatur tinggi meningkatkan denaturasi protein dan menurunkan 

daya ikat air. Pada temperatur antara (30 – 40)
o
C,

 
protein miofibril mulai mengalami 

koagulasi, dan pada tempreatur 55
o
C, protein miofibril mengalami denaturasi 

sempurna. Daya ikat air mengalami perubahan besar dengan pemanasan pada 

temperatur 60
o
C (Soeparno, 1998). 

 

4.3. pH 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi pati biji nangka terhadap 

tepung tapioka pada sosis daging sapi memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap pH sosis daging sapi. Hasil tidak di uji jarak berganda duncan 
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karena memberikan perbedaan tidak berbeda nyata Lampiran 11. Rata-rata nilai pH 

sosis dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rata-rata nilai pH sosis dengan substitusi pati biji nangka terhadap tepung 

tapioka 

Perlakuan  pH 

P0 (pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15%) 6,185
 

P1 (pati biji nangka 5%, dengan substitusi tepung tapioka 10%) 6,185
 

P2 (pati biji nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5%) 6,230
 

P3 (pati biji nangka 15%, dengan substitusi tepung tapioka 0%) 6,247
 

Keterangan : Tidak diberikannya notasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak 

berbeda nyata pada kolom yang sama (P>0,05). 

 

Tabel 11 menunjukkan bahwa konsentrasi pati biji nangka (0%, 5%, 10%, 

15%) yang disubstitusi pada tepung tapioka (15%, 10%, 5%, 0%) terhadap pH sosis 

daging sapi memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). Data diatas 

menunjukkan bahwa perlakuan P0, P1, P2, dan P3 (Tabel 11) tidak berbeda nyata 

karena memiliki sifat pati yang sama dalam nilai pH sosis daging sapi. 

Nilai pH berpengaruh terhadap pembentukan gel yang optimum. 

Pembentukan gel pati yang optimum terjadi pada pH 4-7 (Winarno, 2008). Bolade 

(2009) menyatakan bahwa sebagian besar asam organik yang disimpan dalam 

tanaman bersifat polar sehingga larut dalam air. Pati yang dihasilkan dari metode 

basah mempunyai rata-rata pH lebih tinggi jika dibandingkan dengan pati dari 

metode kering, hal ini disebabkan selama perendaman, asam-asam organik larut ke 

dalam media perendam akibatnya jumlah asam organik bahan menjadi menurun dan 

pH pati meningkat.  

Nilai pH sosis pada substitusi tepung tapioka terhadap pati biji nangka 

memiliki metode pembuatan yang sama yaitu dengan cara metode basah, sehingga 
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pH yang dihasilkan dalam sosis tidak mengalami perubahan yang nyata. Air 

berfungsi sebagai media reaksi antara gluten dan karbohidrat, melarutkan garam, dan 

membentuk sifat kenyal gluten. Pati dan gluten akan mengembang dengan adanya air. 

Air yang digunakan sebaiknya memiliki pH antara 6 – 9, hal ini disebabkan absorpsi 

air makin meningkat dengan naiknya pH. Makin banyak air yang diserap, produk 

menjadi tidak mudah patah. Jumlah air yang optimum membentuk pasta yang baik 

(Anonim, 2010). 

 

4.5. Mutu Organoleptik Sosis 

4.5.1. Warna Sosis 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa substitusi pati biji nangka 

terhadap tepung tapioka memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap warna sosis daging sapi. Data dan analisis statistik kesukaan warna sosis 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 12. Rata-rata nilai kesukaan warna sosis dapat 

dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Rata-rata kesukaan warna sosis 

Perlakuan  Kesukaan Warna 

P0 (pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15%) 5,25 

P1 (pati biji nangka 5%, dengan substitusi tepung tapioka 10%) 5,50 

P2 (pati biji nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5%) 5,75 

P3 (pati biji nangka 15%, dengan substitusi tepung tapioka 0%) 5,70 

Keterangan : Tidak diberikannya notasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak 

berbeda nyata pada kolom yang sama (P>0,05). 

 

Tabel 12 menunjukkan bahwa konsentrasi pati biji nangka (0%, 5%, 10%, 

15%) yang disubstitusi pada tepung tapioka (15%, 10%, 5%, 0%) terhadap warna 

sosis daging sapi memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). Data di atas 
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menunjukkan bahwa substitusi pati biji nangka pada sampel sosis daging sapi 

disukai panelis dari aspek warna, hal tersebut dapat disebabkan oleh pigmen 

kuning pada pati biji nangka yang bersama-sama pigmen daging menimbulkan 

warna gelap setelah proses pemanasan pada pembuatan sosis. 

Purnomo (1997) melaporkan bahwa warna coklat keabuan pada daging 

yang dimasak adalah sebagai akibat denaturasi pigmen daging terutama 

mioglobin, disamping itu oksidasi dan polimerisasi lemak maupun protein daging 

dapat ikut berperan serta dalam pembentukan warna gelap pada sampel sosis.   

Skor kesukaan terhadap warna yang terendah diberikan panelis pada sosis 

yang dibuat dengan tingkat pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 

15% (P0 rataan skor: 5,25 = kurang disukai), sedangkan pada produk yang dibuat 

dengan tingkat pati biji nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5% mendapat 

skor 5,75 (P2) yang berarti disukai.  

Usmiati dan Priyanti (2006) menyatakan bahwa warna produk sosis 

diantaranya dipengaruhi oleh kandungan mioglobin daging, semakin tinggi mioglobin 

daging maka warna daging semakin merah keunguan. Pigmen yang memberikan 

warna pada daging adalah struktur heme. Heme berkombinasi dengan protein 

membentuk hemoglobin dan mioglobin, disaat pemanasan sosis akan mengalami 

denaturasi yang berakibat protein mioglobin menggumpal sehingga heme terlepas 

dan mudah teroksidasi menjadi hemin yang berwarna coklat (Asyhari,1993). 
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4.5.2. Rasa Sosis 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung biji nangka 

terhadap tepung tapioka memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap rasa sosis daging sapi. Data dan analisis statistik kesukaan rasa sosis 

selengkapnya terdapat pada Lampiran  13.  Rata-rata nilai kesukaan rasa sosis dapat 

dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Rata-rata kesukaan rasa sosis 

Perlakuan  Kesukaan Rasa 

P0 (pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15%) 4,90 

P1 (pati biji nangka 5%, dengan substitusi tepung tapioka 10%) 4,95 

P2 (pati biji nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5%) 5,60 

P3 (pati biji nangka 15%, dengan substitusi tepung tapioka 0%) 5,15 

Keterangan : Tidak diberikannya notasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak 

berbeda nyata pada kolom yang sama (P>0,05). 

 

Tabel 13 menunjukkan bahwa konsentrasi pati biji nangka (0%, 5%, 10%, 

15%) yang disubstitusi pada tepung tapioka (15%, 10%, 5%, 0%) terhadap rasa sosis 

daging sapi memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). Skor kesukaan 

terhadap warna yang terendah diberikan panelis pada sosis yang dibuat dengan 

tingkat pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15% (P0 rataan skor: 

4,90 = kurang disukai), sedangkan pada produk yang dibuat dengan tingkat pati biji 

nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5% mendapat skor 5,60 (P2) yang 

berarti disukai.  

Dari aspek rasa, sampel sosis yang disubstitusi dengan pati biji nangka masih 

mempunyai rasa langu dari biji nangka yang menutupi sebagian besar rasa daging dan 

memberi kesan suatu rasa yang aneh dalam produk sosis tersebut. Panelis juga dapat 

mendeteksi rasa biji nangka terutama pada sampel sosis yang hanya disubstitusikan 
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pati biji nangka saja dan nampaknya rasa daging yang khas dalam sosis umumnya 

juga tertutupi oleh rasa biji nangka. 

Menurut Purnomo (1997) pemanasan dapat menginaktifkan enzim yang 

menyebabkan rasa langu, namun demikian dalam studi ini proses pemanasan belum 

juga dapat menghilangkan rasa langu dari tepung biji nangka, sehingga baik dalam 

substitusi sendiri ataupun bersama tepung tapioka belum dapat menghilangkan bau 

khas biji nangka dari sampel sosis. 

 

4.5.3. Tekstur Sosis 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa substitusi tepung biji nangka 

terhadap tepung tapioka memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap tekstur sosis daging sapi. Data dan analisis statistik kesukaan tekstur sosis 

selengkapnya terdapat pada Lampiran 14.  Rata-rata nilai kesukaan tekstur sosis 

dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 14. Rata-rata kesukaan tekstur sosis 

Perlakuan  Kesukaan Tekstur 

P0 (pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15%) 5,20 

P1 (pati biji nangka 5%, dengan substitusi tepung tapioka 10%) 5,60 

P2 (pati biji nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5%) 6,10 

P3 (pati biji nangka 15%, dengan substitusi tepung tapioka 0%) 5,75 

Keterangan : Tidak diberikannya notasi pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak 

berbeda nyata pada kolom yang sama (P>0,05). 

 

Tabel 14 menunjukkan bahwa konsentrasi pati biji nangka (0%, 5%, 10%, 

15%) yang disubstitusi pada tepung tapioka (15%, 10%, 5%, 0%) terhadap rasa sosis 

daging sapi memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05). Skor kesukaan 

terhadap warna yang terendah diberikan panelis pada sosis yang dibuat dengan 
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tingkat pati biji nangka 0%, dengan substitusi tepung tapioka 15% (P0 rataan skor: 

5,20 = kurang disukai), sedangkan pada produk yang dibuat dengan tingkat pati biji 

nangka 10%, dengan substitusi tepung tapioka 5% mendapat skor 6,10 (P2) yang 

berarti disukai.  

Data di atas menunjukkan bahwa substitusi pati biji nangka pada sampel 

sosis kurang disukai panelis dari aspek tekstur, sampel sosis yang disubstitusi 

dengan pati biji nangka mempunyai tekstur yang lebih lunak dan lembek, bila 

dibandingkan dengan sampel sosis tanpa substitusi pati biji nangka yang mempunyai 

tekstur lebih kenyal dan padat. 

 Widyastuti (1999) menyatakan bahwa tekstur sosis harus kompak, elastis, 

kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat daging, tidak lembek, tidak basah 

berair dan rapuh. Tekstur produk daging lumat yang terbentuk sangat ditentukan oleh 

bahan lain yang ditambahkan (bahan pengisi, bahan pengikat dan garam) dalam 

proses, karena tekstur yang terbentuk ini merupakan matriks gel antara protein 

(miosin dan aktomiosin) dengan pati, air dan lemak, tetapi apabila dalam campuran 

protein dikurangi atau diganti jenis proteinnya (kolagen) maka tekstur yang terbentuk 

menjadi lemah dan tidak kompak. 
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4.6. Perlakuan Terbaik 

Perlakuan terbaik dari penelitian ini didapat dengan membandingkan tingkat 

substitusi pati biji nangka terhadap tepung tapioka pada pembuatan sosis yang 

dilakukan dengan menggunakan indeks efektifitas (de Garmo, Sullivan dan Canada, 

1984). Prosedur pengukuran dan hasil perhitungan disajikan pada Lampiran 8 dan 

Lampiran 15. Penentuan perlakuan terbaik dilakukan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan dari pengaruh perlakuan yang diberikan dan berbagai 

variabel yang digunakan (Idris, 2005). 

Penentuan perlakuan terbaik ditentukan oleh hasil ranking yang didapat dari 

penilaian panelis tentang pentingnya peranan variabel terhadap mutu produk dan 

bobot masing-masing variabel. Tingkat penerimaan konsumen terhadap produk sosis 

sudah cukup baik, sehingga penilaian konsumen merupakan faktor utama dalam 

menentukan suatu produk yang disukai. 

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai terbaik dan terjelek dari masing-

masing variabel untuk masing-masing perlakuan, diketahui bahwa konsumen lebih 

menyukai produk sosis pada perlakuan P2 pada substitusi pati biji nangka yaitu 

dengan nilai hasil (Nh) sebesar 0,847 (Lampiran 15). Hal tersebut diduga bahwa 

dengan substitusi pati biji nangka terhadap tepung tapioka pada pembuatan sosis 

tidak dapat memperbaiki kualitas tekstur, daya ikat air, dan pH, dan nilai kesukaan 

panelis terhadap organoleptik (warna, rasa dan tekstur) sosis. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan data dan pembahasan hasil penelitian diambil kesimpulan bahwa: 

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

menurunkan nilai daya ikat air (WHC), akan tetapi meningkatkan nilai tekstur 

fisik, pH, dan organoleptik sosis.   

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

nangka dan 5% tepung tapioka (P2) menunjukkan kualitas organoleptik 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 ini disarankan agar menggunakan perlakuan (P2) 

pati biji nangka 10%, dengan subsitusi tepung tapioka 5% untuk menghasilkan sosis 

daging sapi terbaik ditinjau dari mutu organoleptik. 
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Lampiran 1. Diagram alir prosedur pembuatan sosis (Anonimus, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir prosedur pembuatan sosis 

Daging digiling hingga halus 

Analisa : 

1.  WHC 

2.  pH 

3.  Tekstur 

4.  Organoleptik 

Masukkansosis kedalam panci yang berisi air panas 

(±100), dan rebus sosis selama 40 menit 

Daging halus di campurkan bumbu {garam 0,4%, gula 0,3%, bawang putih 2,5 

%, merica 0,08 %, tepung pati 15 % (P0, P1, P2, dan P3), air es 20 % dan telur 

6,25 %} kedalam mixer hingga halus 

Adonan dimasukkan kedalam casing menggunakan stuffer 

Diikat dengan benang sesuai keinginan 

Dibersihkan jaringan ikat dan lemaknya 

Daging sapi dipotong kecil-kecil 

Daging Sapi 

Sosis  
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Lampiran 2. Pengujian mutu organoleptik rasa, warna, dan tekstur (Watts et 

al., 1993) 

 

Lembar Kuisioner Uji Organoleptik rasa, warna, dan tekstur 

UJI ORGANLEPTIK RASA 

Nama  : 

Tanggal  : 

Produk  : Sosis daging sapi menggunakan pati biji nangka sebagai bahan   

   substitusi tepung tapioka 

 

Ujilah rasa/warna/tekstur beberapa contoh beberapa sosis daging sapi menggunakan 

pati biji nangka sebagai bahan substitusi tepung tapioka yang tersedia serta tulislah 

sejauh mana anda menyukai dengan memberi nilai pada tempat yang tersedia di 

bawah ini. Perlu diingat hanya anda seorang yang dapat menyatakan mana sosis 

daging yang anda sukai. 

Karakteristik rasa  
Kode   

 085 646 582 020 

Amat sangat menyukai         

Sangat menyukai         

Menyukai         

Agak menyukai          

Bukannya menyukai atau tidak menyukai         

Agak tidak menyukai         

Tidak menyukai         

Sangat tidak menyukai         

Amat sangat tidak menyukai         
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Lampiran 3. Produksi pati biji nangka (Firmansyah, dkk. 2007) 

 

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

diblender dengan penambahan aquadest dengan perbandingan aquadest 3 : biji 

nangka 1 sampai terbentuk pasta. 

2. Pasta disaring dengan kain putih, dan ampas diblender kembali dengan 

penambahan aquadest dengan perbandingan aquadest 3 : ampas 1 dan diperas 

kembali. 

3. Filtrat diendapkan sampai airnya jernih dan buang airnya, pati yang didapat 

kemudian dikeringkan di sinar matahari sampai kering, lalu pati ditumbuk dan 

diayak dengan mesh 60. 
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Lampiran 4. Pembuatan sosis daging sapi menggunakan tepung tapioka dengan 

substitusi pati biji nangka(Anonimus, 2005). 

 

1. Daging dibersihkan dari tulang dan urat atau jaringan pengikat. 

2. Timbang 1 kg daging, lalu potong-potong menjadi bentuk balok kecil-kecil. 

3. Potongan-potongan daging digiling dalam penggilingan daging sambil 

ditambah 100 gr es dan Bawang putih 25 gr, Penggilingan dilakukan 2 kali 

agar daging halus.  

4. Daging giling ditambah 10 gr garam, 3 gr gula pasir, 62,5 gr telur, 100 gr es, 

dan 0,8 gr merica, Bahan capuran diaduk dalam wadah dengan menggunakan 

mixer kira-kira 3 menit. 

5. Adonan kemudian ditambah sekitar 150 gr campuran tepung tapioka dan pati 

biji nangka dengan berbagai komposisi konsentrasi sebagai bahan pengikat. 

6. Pengadukan dilanjutkan selama 10 meni.  

7. Adonan sosis hasil pengadukan dimasukkan ke dalam alat pengisi (stuffer). 

8. Dengan alat pengisi tersebut adonan dimasukkan ke dalam pembungkus atau 

selongsong. 

9. Setelah diisi, pembungkus sosis diikat pada ujung-ujungnya. 

10. Sosis direbus selama 40 menit dalam air mendidih (100
0
C). 

11. Sosis yang telah matang digunting ikatan benangnya, dikeluarkan dari 

plastiknya. 
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Lampiran 5. Pengukuran tekstur menggunakan penetrometer PNR 6   (Kartika, 

1992) 

 

 

1. Dipotong dengan ukuran sekitar 1 x 1 x 1 cm dan diletakkan pada tempat 

sampel yang ada pada alat penetrometer PNR 6. 

2. Dihubungkan stop kontak dengan sumber listrik. 

3. Dihidupkan alat dengan menekan tombol power. 

4. Dipasang cone dan plunger dengan menekan tombol release, kemudian 

mengatur waktu (5 detik). 

5. Diputar jarum skala pada posisi 0 dengan memutar piringan skala. 

6. Diputar pemutar kasar sehingga ujung cone hampir menyentuh permukaan 

sampel. 

7. Diputar pemutar halus sehingga cone tepat menyentuh permukaan sampel. 

8. Ditekan tombol start dan ditunggu sesuai waktu yang telah diatur (5 detik). 

9. Dibaca skala dengan menekan tangkai di belakang piringan skala. 

10. Dihitung tekstur sampel. 

Perhitungan konsistensi : 

Konsistensi (mm/gr/detik) = (a : b : c) 

Keterangan : 

a = Angka hasil pengukuran (mm) 

b = Berat beban (gr) 

c = Waktu (detik) 
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Lampiran 6. Pengukuran pH menggunakan pH meter (Sudarmadji dkk, 1997) 

 

1. Diatur pada test mode selective dengan posisi pH. 

2. Dikalibrasi knop meter dengan memasukkan elektroda dari pH meter ke 

dlam buffer dengan pH 7, kemudian elektroda dibilas dengan aquadest dan 

dikeringkan dengan kertas tissue, Setelah itu dilakukan kalibrasi dengan 

menggunakan buffer dengan pH 4. 

3. Dimasukkan ke dalam sampel elektroda yang telah dikalibrasi. 

4. Dibaca dan dicatat angka yang terbaca pada layar pH meter setelah angka 

konstan, Kemudian bilas elektroda dengan aquades. 
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Lampiran 7. Prosedur Pengukuran Daya Ikat Air dengan metode Pengepresan 

(Soeparno, 1998) 

 

 

Prosedur pengukuran daya ikat air dengan metode Hamm adalah sebagai 

berikut : 

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

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

selama 5 menit. 

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

digambar pada plastik dan dipindahkan pada kertas grafik. Area basah 

diperoleh dengan dengan mengurangkan area yang tertutup sampel bakso dari 

area total yang meliputi pula area basah pada kertas saring. 

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

rumus : 

mg H2O =   Area basah (cm
2
)  -  8,0   =   X 

       0,0948 

 

WHC dapat dihitung dengan : 

 

% Kadar air area basah =         X            x  100 % 

          berat sampel 

  

 % WHC =   % kadar air sampel  -  % kadar air area basah 
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Lampiran 8. Prosedur Perhitungan Penentuan Perlakuan Terbaik (Idris, 2005)  

 

1. Dicari data penilaian responden berdasarkan tingkat kepentingan variabel yang 

diuji pada sosis daging sapi dengan perlakuan substitusi tepung tapioka terhadap 

pati biji nangka, menggunakan lembar penilaian seperti berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Variabel diurutkan sesuai prioritas dan kontribusi terhadap hasil. 

3. Ditentukan bobot pada setiap variabel sesuai dengan kontribusi antara 0 sampai 1. 

4. Ditentukan bobot normal dari variable, yaitu bobot variable yang dibagi bobot 

total.  

5. Ditentukan nilai efektifitas dengan rumus : 

Nilai Efektifitas = Nilai Perlakuan − Nilai Terjelek 

   Nilai Terbaik − Nilai Terjelek 

       Untuk variable dengan nilai rata-rata semakin besar semakin baik maka rata-rata 

tertinggi sebagai nilai terbaik dan rata-rata semakin kecil semakin baik maka 

Produk   : Sosis daging sapi 

Nama Responden : ………………… 

Tanggal  : ………………… 

 

Mohon Anda memberikan penilaian pada masing-masing variabel di 

bawah ini berdasarkan tingkat kepentingan variable tersebut, mulai dari yang 

kurang penting sampai yang makin penting dengan nilai 1-6. 

Atas partisipasinya terima kasih. 

Variabel Nilai 

Warna  
Rasa  
Tekstur orlep  
Tekstur fisik  
pH  
WHC  
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rata-rata terendah sebagai nilai terbaik dan rata-rata tertinggi sebagai nilai 

terjelek. 

6. Dihitung nilai hasil, yaitu bobot normal dikalikan dengan nilai efektifitas. 

7. Nilai hasil dari semua variabel dijumlahkan. 

8. Perlakuan terbaik dipilih dari perlakuan dengan nilai hasil tertinggi. 
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Lampiran 9. Data dan Hasil Analisis Ragam Tekstur Sosis Daging Sapi 
 

Subs. Pati Biji 

Nangka (%) 

                   Kelompok 
Rataan SD 

1 2 3 4 Jumlah 

0 0,142 0,146 0,135 0,142 0,565 0,1412 0,0045734 

5 0,147 0,143 0,146 0,155 0,591 0,1477 0,0051234 

10 0,156 0,144 0,148 0,149 0,597 0,1492 0,0049916 

15 0,157 0,162 0,155 0,152 0,626 0,1565 0,0042031 

Jumlah 0,602 0,595 0,584 0,598 2,379 0,59475 0,0188917 

 
Analisis Ragam 

 

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

 = (2,379)
2
/ (4x4) 

 = 0,353727563 

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (0,142)
2 
+ (0,146)

2 
+,,, + (0,152)

2
 – 0,353727563 

 = 0,000739437 

 

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

 = ((0,565)
2
 + (0,591)

2
 +… + (0,606)

2
) / 4 – 0,353727563 

 = 0,000470187 

 

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

 = ((0,602)
2
 + (0,595)

2
 + (0,584)

2
 + (0,598)

2
) / 4 – 0,353727563 

 = 0,0000446875 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

 = 0,000739437– 0,000470187– 0,0000446875 

 = 0,0002245625 

Tabel ANOVA       

SK db JK KT F.Hitung 0,05 0,01 

Kelompok 3 0,00004 0,000014 0,596994 3,86 6,99 

Perlakuan 3 0,00047 0,000156 6,28138* 3,86 6,99 

Galat 9 0,00022 0,000024    

Total 15 0,00073     

Ket:  *) (Fhitung > FTabel 0,05) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata  

 
Uji Jarak Berganda Duncan 5% 

Perlakuan  (P) 

JNT 5%    =   JND 5%  x  
rh x 

KTgalat

 

       =   JND 5%  x  0,0025 
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Selingan 2 3 4 

JND 5 % 3,20 3,34 3,41 

JNT 5 % 0,0080 0,0083 0,0085 

 

 

Perlakuan  Rataan (%) Notasi  

P0 

P1 

P2 

P3 

0,141 

0,148 

0,149 

0,157 

a 

b 

c 

d 
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Lampiran 10. Data dan Hasil Analisis Ragam Daya Ikat Air (WHC) Sosis 

Daging Sapi 
 

Subs.  Pati Biji 

Nangka (%) 

                   Kelompok 
Rataan SD 

1 2 3 4 Jumlah 

0 71,42214 71,74219 70,93936 71,9181 286,0218 71,50545 0,429625 

5 69,05772 68,99043 69,15143 68,5623 275,7619 68,94048 0,260597 

10 64,27947 63,25615 64,77258 62,2799 254,5882 63,64705 1,108822 

15 62,98205 63,07124 64,40544 62,7722 253,2309 63,30773 0,742462 

Jumlah 267,7414 267,06 269,2688 265,5326 1069,603 267,4007 2,541505 

Analisis Ragam 

 

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

 = (1069,603)
2
/ (4x4) 

 = 71503,13624 

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (71,42214)
2 
+ (71,74219)

2 
+,,, + (62,7722)

2
 – 71503,13624 

 = 201,4991725 

 

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

 = ((286,0218)
2
 + (275,7619)

2
 +… + (253,2309)

2
) / 4 – 71503,13624 

 = 195,399503 

 

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

 = ((267,7414)
2
 + (267,06)

2
 + ,,, + (265,5326)

2
) / 4 – 71503,13624 

 = 1,80291792 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

 = 201,4991725– 195,399503– 1,80291792 

 = 4,296751596 

 

Tabel ANOVA       

SK db JK KT F.Hitung 0,05 0,01 

Kelompok 3 1,802918 0,600973 1,258801 3,86 6,99 

Perlakuan 3 195,3995 65,13317 136,4283** 3,86 6,99 

Galat 9 4,296752 0,477417    

Total 15 201,4992     

Ket: **) (Fhitung > FTabel 0,01) menunjukkan bahwa di antara perlakuan terdapat perbedaan yang 

sangat nyata  

 

Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

Perlakuan  (P) 

JNT 5%    =   JND 1%  x  
rh x 

KTgalat

 

       =   JND 1%  x  0,3455 
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Selingan 2 3 4 

JND 1 % 4,60 4,86 4,99 

JNT 1 % 1,589 1,679 1,724 

 

 

Perlakuan  Rataan (%) Notasi  

P3 

P2 

P1 

P0 

63,308 

63,647 

68,940 

71,505 

a 

ab 

b 

c 
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Lampiran 11. Data dan Hasil Analisis Ragam  pH Sosis Daging Sapi 
 

Subs. Pati Biji 

Nangka (%) 

                   Kelompok 
Rataan SD 

1 2 3 4 Jumlah 

0 6,24 6,36 6,18 6,21 24,99 6,2475 0,078899 

5 6,17 6,16 6,33 6,27 24,93 6,2325 0,081803 

10 6,22 6,17 6,14 6,21 24,74 6,185 0,036968 

15 6,17 6,15 6,18 6,24 24,74 6,185 0,03873 

Jumlah 24,8 24,84 24,83 24,93 99,4 24,85 0,2364 

 

Analisis Ragam 

 

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

 = (99,4)
2
/ (4x4) 

 = 617,5225 

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (6,24)
2 
+ (6,36)

2 
+,,, + (6,24)

2
 – 617,5225 

 = 0,0599 

 

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

 = ((24,99)
2
 + (24,93)

2
 +… + (24,74)

2
) / 4 – 617,5225 

 = 0,01255 

 

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

 = ((24,8)
2
 + (24,84)

2
 + ,,, + (24,93)

2
) / 4 – 617,5225 

 = 0,00235 

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JK Kelompok 

 = 0,0599– 0,01255– 0,00235 

 = 0,045 

 

Tabel ANOVA       

SK db JK KT F.Hitung 0,05 0,01 

Kelompok 3 0,00235 0,000783 0,156667 3,86 6,99 

Perlakuan 3 0,01255 0,004183 0,836667 3,86 6,99 

Galat 9 0,045 0,005    

Total 15 0,0599     

 Ket:  (Fhitung < FTabel 0,05) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak berbeda nyata  
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Lampiran 12.  Perhitungan Data dan Analisa Uji Organoleptik Terhadap Warna 

Sosis Daging Sapi 

Panelis 
P0  P1  P2  P3  

Total  
Rata- 

Rata 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 97 6,06 

2 5 6 3 5 5 5 4 5 4 6 4 5 4 5 6 5 77 4,81 

3 4 6 6 5 6 4 6 5 8 7 6 6 4 6 7 6 92 5,75 

4 4 4 5 6 6 4 6 5 7 7 7 6 5 6 6 5 89 5,56 

5 8 6 7 7 5 7 6 7 5 5 5 4 4 4 4 5 89 5,56 

Total 
28 29 28 29 28 26 28 28 30 31 28 26 23 27 29 26 444 27,74 

114  110  115  105     

Rata-rata 28,5  27,5  28,75  28,25     

Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)
2
/ (p x n x r) 

 = (444)
2
/ (5x4x4) 

 = 2464,20  

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (7)
2 
+ (7)

2 
+,,, + (5)

2
 – 2464,20  

 = 89,80  

 

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

 = ((114)
2
 + (110)

2
 +… + (105)

2
) / 5x4 – 2464,20  

 = 3,10  

 

JK Panelis = ∑i (∑i Yij)
2
/ (pxr) – FK 

 = ((97)
2
 + (77)

2
 +… + (89)

2
) / 4x4 – 2464,20 

 = 13,55  

 

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

 = ((109)
2
 + (113)

2
 + ,,, + (109)

2
) / 5x4 – 2464,20  

 = 0,80  

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JKPanelis – JK Kelompok 

 = 89,80– 3,10– 13,55–0,80 

 = 72,35  

Tabel ANOVA 

Sumber Keragaman db JK KT F.Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 3,10 1,033 0,9712 2,74 4,08 

Panelis 4 13,55 3,388    

Kelompok 4 0,80 0,2    

Galat 68 72 1,064    

Total 79 90     

Keterangan : (F hitung  <  F Tabel 0,05) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak berbeda nyata. 
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Lampiran 13. Perhitungan Data dan Analisa Uji Organoleptik Terhadap Rasa 

Sosis Daging Sapi 

 

Panelis 
P0  P1  P2  P3  

Total  
Rata- 

rata 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 5 7 7 6 2 5 4 3 3 6 6 5 4 8 4 7 82 1,51 

2 8 5 5 6 6 6 7 6 7 7 4 5 6 6 6 6 96 6 

3 5 5 2 4 4 4 4 5 6 4 3 5 6 4 4 5 70 4,37 

4 7 6 7 7 3 7 3 6 5 7 6 5 4 3 6 5 87 5,44 

5 4 5 5 6 6 6 6 6 5 2 3 4 7 3 4 5 77 4,81 

Total 
29 28 26 29 21 28 24 26 26 26 22 24 27 24 24 28 412 35,74 

112  99  98  103     

Rata-rata 28,00  24,75  24,50  25,75     

Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)
2
/ (p x n x r) 

 = (412)
2
/ (5x4x4) 

 = 2121,80   

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (5)
2 
+ (7)

2 
+,,, + (5)

2
 – 2121,80  

 = 160,20   

 

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

 = ((112)
2
 + (99)

2
 +… + (103)

2
) / 5x4 – 2121,80  

 = 6,10    

 

JK Panelis = ∑i (∑i Yij)
2
/ (pxr) – FK 

 = ((82)
2
 + (96)

2
 +… + (77)

2
) / 4x4  – 2121,80 

 = 24,32    

 

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

 = ((103)
2
 + (106)

2
 + ,,, + (107)

2
) / 5x4 – 2121,80  

 = 3,70   

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JKPanelis – JK Kelompok 

 = 160,20– 6,10– 24,32 – 3,70 

 = 126,08   

 

Tabel ANOVA 

Sumber Keragaman db JK KT F.Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 6,10 2,033333 1,096702 2,74 4,08 

Panelis 4 24,32 6,08125    

Kelompok  4 3,70 0,925    

Galat 68 126 1,854044    

Total 79 160     

Keterangan : (F hitung  <  F Tabel 0,05) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak berbeda nyata. 
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Lampiran 14. Perhitungan Data dan Analisa Uji Organoleptik Terhadap 

Tekstur Sosis Daging Sapi 

 

Panelis 
P0  P1  P2  P3  

Total  
Rata- 

rata 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 3 4 5 4 7 5 6 6 4 5 5 5 6 7 6 6 84 5,25 

2 7 4 6 5 5 7 4 5 6 7 7 6 6 6 6 6 93 5,81 

3 4 4 7 6 4 4 7 6 5 6 7 6 4 7 6 6 89 5,56 

4 5 6 8 7 6 7 6 7 6 4 7 6 7 6 7 6 101 6,31 

5 4 6 4 5 6 4 5 5 7 7 4 5 7 6 6 5 86 5,37 

Total 
23 24 30 27 28 27 28 29 28 29 30 28 30 32 31 29 453 28,3 

104  112  115  122     

Rata-rata 26,00  28,00  28,75  30,50     

Analisis Ragam 

 

Faktor Koreksi = (∑i ∑j Yij)
2
/ (p x n x r) 

 = (453)
2
/ (5x4x4) 

 = 2565,11  

 

JK Total = ∑i ∑j (Yij)
2
 – FK 

 = (3)
2 
+ (4)

2 
+,,, + (5)

2
 – 2565,11   

 = 97,89   

 

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

 = ((104)
2
 + (112)

2
 +… + (122)

2
) / 5x4 – 2565,11   

 = 8,34   

 

JK Panelis = ∑i (∑i Yij)
2
/ (pxr) – FK 

 = ((84)
2
 + (93)

2
 +… + (86)

2
) /4x 4 – 2565,11  

 = 11,32   

 

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

 = ((109)
2
 + (112)

2
 + ,,, + (113)

2
) / 5x4 – 2565,11   

 = 2,64   

 

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan – JKPanelis – JK Kelompok 

 = 97,89 – 8,34 – 11,32– 2,64 

 = 75,59   

Tabel ANOVA 

Sumber Keragaman db JK KT F.Hitung F0,05 F0,01 

Perlakuan 3 8,34 2,779167 2,500193 2,74 4,08 

Panelis 4 11,32 2,83125    

Kelompok  4 2,64 0,659375    

Galat 68 76 1,111581    

Total 79 98     

Keterangan : (F hitung  <  F Tabel 0,05) menunjukkan bahwa di antara perlakuan tidak berbeda nyata. 
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Lampiran 15. Nilai terbaik dan terjelek dari masing-masing variabel untuk 

masing-masing perlakuan 

 Data Nilai Perlakuan Terbaik 
Panelis Variabel 

Rasa Warna Tekstur orlep pH WHC Tekstur fisik 

1 6 7 5 2 1 4 

2 7 6 4 1 2 5 

3 7 6 5 2 1 4 

4 6 7 4 2 1 5 

5 7 6 5 2 1 4 

Jumlah 33 32 23 9 6 22 

Rata-rata 6,6 6,4 4,8 1,8 1,2 4,4 

Rangking I II III V VI IV 

Bobot variabel (BV) 1 0,97 0,73 0,28 0,18 0,67 

 

 Nilai Rataan Masing-Masing Variabel Dari Seluruh Perlakuan 

Perlakuan 

Mutu fisik Organoleptik  

Tekstur 

(mm/g/dtk) 

daya ikat 

air (%) 
pH Warna Tekstur Rasa 

 
P0 0,141**- 71,505** 6,185** 5,25* 5,20* 4,90* 

P1 0,148 68,940 6,185** 5,50 5,60 4,95 

P2 0,149 63,647 6,230 5,75** 6,10** 5,60** 

P3 0,157* 63,308* 6,247* 5,70 5,75 5,15 

Keterangan :  

*)  Nilai Terjelek 

**)  Nilai Terbaik  

 

 Nilai Hasil Perhitungan Perlakuan Terbaik 

Variabel  BV BN 
P0 P1 P2 P3 

Ne Nh Ne Nh Ne Nh Ne Nh 

Rasa  1 0,261 0 0 0,071 0,018 1 0,261 0,36 0,093 
Tekstur (Orlep) 0,73 0,191 0 0 0.444 0,084 1 0,190 0.61 0,116 

Warna 0,97 0,253 0 0 0,500 0,126 1 0,253 0,9 0,227 

Tekstur (Fisik) 0,67 0,175 1 0,174 0,563 0,098 0,5 0,087 0 0 

WHC 0,18 0,047 1 0,046 0,687 0,032 0,04 0,001 0 0 

pH 0,28 0,073 0 0 0 0 0,73 0,053 1 0,073 

 3,83   0,221  0,360  0,847  0,511 
Keterangan : (*) P2 (penambahan : pati biji nangka 10%, dengan subsitusi tepung tapioka 5% sosis 

daging sapi) adalah perlakuan terbaik. 
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