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ABSTRACT 
EFFECT OF ADDITION OF SEEDS EXTRACT DURIAN 

(Durio zibethinus Murr) PHYSICAL QUALITIES OF CHICKEN 
MEATBALL 

 
The research was conducted on 12 until 23 September 2011 in the 

Laboratory Engineering and Processing Technology of the Brawijaya University 
Faculty of Animal Husbandry for making meatballs, in the laboratory of 
physicochemical Livestock Product Technology for testing moisture content and 
WHC, in the laboratory of Brawijaya University Central Laboratory of Life 
Sciences for pH testing. Pharmaceutical Laboratory Testing textures in the 
Faculty of Pharmacy Airlangga University. 

The material used in this study is the meatballs are made with raw broiler 
meat to the chest, the age range from 35 - 40 days are purchased at market Desan 
Orchard Desan, Village Karang Besuki, District Sukun, Malang town and durian 
seed starch derived from durian seeds obtained from the District Sendang. 
Additional material that is used consist of tapioca flour, salt, garlic, salt, sugar, 
egg white and water ice. The method used in this study is to experiment with 4 
treatment the addition of durian seed starch is 0% (P0), 5% (P1), 10% (P2) and 
15% (P3) of the weight of meat and 3 groups. Variables observed in this study is 
to test the moisture content, WHC, pH, and Texture. The data obtained were 
analyzed by the method of analysis of variance, and if there are significant 
differences followed by Duncan's Multiple range Test (UJBD). 

The results of the addition of durian seed starch lowers water content and 
pH values of chicken meatballs. The addition of durian seed starch increases the 
value of WHC and texture of the chicken meatballs. 

Conclusion the study showed that treatment P0, P1, P2 and P3 gave a 
significantly different (P <0.05) against pH and WHC, providing a were 
significantly different (P <0.01) on moisture content and texture. The addition of 
durian seed starch affects the water content, pH, WHC and texture. The addition 
of durian seed starch tends to lower the water content and pH values  of chicken 
meatballs. For texture and WHC values of chicken meatballs tend to increase with 
the addition of durian seed starch. Advised to make meatballs using 10% durian 
seed starch with consideration of water content in accordance with Standard for 
Sustainable Development and Better Life.  

 
 

 
Keywords : Seeds Extract Durian, Chicken meatball, physical quality 
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RINGKASAN 
PENGARUH PENAMBAHAN PATI BIJI DURIAN (Durio zibethinus Murr) 

TERHADAP KUALITAS FISIK BAKSO AYAM 
 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 23 September 2011 di 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya untuk pembuatan bakso, di Laboratorium 
Fisikokimia Teknologi Hasil Ternak untuk pengujian kadar air dan WHC, di 
Laboratorium LSIH Universitas Brawijaya untuk pengujian pH. Untuk pengujian 
tekstur di Laboratorium Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat 
dengan bahan baku daging ayam pedaging bagian dada, umur berkisar 35 - 40 hari 
yang dibeli di Pasar Desan, Dusun Desan, Desa Karang Besuki, Kecamatan 
Sukun, Kota Malang dan pati biji durian yang berasal dari biji durian yang 
diperoleh dari Kecamatan Sendang. Bahan tambahan yang digunakan terdiri dari 
tepung tapioka, garam, bawang putih, lada, gula, putih telur dan air es. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan 4 perlakuan 
penambahan pati biji durian yaitu 0% (P0), 5% (P1), 10% (P2) dan 15% (P3) dari 
berat daging dan 3 kelompok. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
uji kadar air, WHC, pH, dan tekstur. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
metode analisis sidik ragam, dan apabila ada perbedaan yang nyata dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil penelitian yaitu penambahan pati biji durian menurunkan kadar air 
dan nilai pH bakso ayam. Penambahan pati biji durian meningkatkan nilai WHC 
dan tekstur bakso ayam.  

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P0, P1, P2 dan P3 
memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap pH dan WHC, memberikan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air dan tekstur. Penambahan 
pati biji durian mempengaruhi kadar air, pH, WHC dan tekstur. Penambahan pati 
biji durian cenderung menurunkan nilai kadar air dan pH bakso ayam. Untuk nilai 
tekstur dan WHC bakso ayam cenderung meningkat dengan penambahan pati biji 
durian. Disarankan membuat bakso memakai 10% pati biji durian dengan 
pertimbangan kadar air yang sesuai dengan SNI. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Makanan olahan dari daging sangat disukai oleh kebanyakan masyarakat. 

Salah satunya, produk olahan daging khas Indonesia yaitu bakso. Di beberapa 

tempat, mudah sekali menemukan penjual bakso, mulai di Supermarket sampai di 

jalanan. 

Biasanya ukuran bakso sangat bervariasi, mulai yang besar hingga kecil. 

Bentuk bakso umumnya berbentuk bulat, disajikan dengan kuah panas yang 

ditambahkan mie. Penikmat bakso mulai dari anak-anak, orang dewasa hingga 

usia lanjut. Bakso dibuat dari daging, tepung tapioka, bumbu - bumbu dan es. 

Adonan bakso dibentuk bulatan - bulatan sesuai selera, kemudian direbus sampai 

terapung. Bahan - bahan bakso menentukan kualitas bakso yang dihasilkan. 

Bakso ayam merupakan bakso yang berbahan daging ayam. Secara 

ekonomis daging ayam lebih murah daripada daging sapi sehingga dapat 

mengurangi biaya produksi. Harga bakso ayam lebih terjangkau daripada bakso 

sapi sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. 

Pati tapioka merupakan salah satu bahan bakso, pati ini berasal dari ketela 

yang mempunyai nilai harga jual, sehingga pati tapioka mempunyai nilai harga 

yang ditentukan pasar. Melihat hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencari 

bahan yang tidak punya nilai harga, tapi mempunyai kandungan bahan seperti 

ketela. Bahan yang tidak punya nilai harga biasanya dianggap sebagai bahan 

sampah atau limbah yang harus dibuang agar tidak mengotori tempat. Bahan 
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tersebut adalah biji durian yang sering dianggap limbah. Dari biji tersebut dapat 

dibuat menjadi pati melalui suatu proses pengendapan dan pengeringan. 

Pada saat musim durian, penjual durian sering menawarkan dagangannya 

di pinggir jalan. Banyaknya penikmat durian yang membuang biji durian 

memberikan peluang untuk memanfaatkan biji durian sebagai salah satu bahan 

yang ingin ditambahkan pada adonan bakso. 

Biji durian diproses menjadi pati biji durian, selanjutnya pati biji durian 

ditambahkan dalam pembuatan bakso. Penambahan pati biji durian diharapkan 

dapat menambah kualitas fisik bakso. Pemanfaatan biji durian sebagai bahan yang 

ditambahkan pada bakso untuk memaksimalkan potensi biji durian, serta yang 

lebih penting untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas fisik bakso. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat pengaruh penambahan pati biji durian terhadap kualitas 

fisik bakso ayam ditinjau dari kadar air, WHC, pH dan tekstur. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh penambahan pati biji durian terhadap kualitas 

fisik bakso ayam ditinjau dari kadar air, WHC, pH dan tekstur. 

 
1.4. Kegunaan Penelitian 

Sebagai bahan informasi bagi mahasiswa dan semua pihak yang tertarik 

tentang pengaruh penambahan pati biji durian terhadap kualitas fisik bakso ayam 

ditinjau dari kadar air, WHC, pH dan tekstur. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Sebagai makanan tradisional, bakso mempunyai kualitas yang beraneka 

ragam dan pada umumnya kualitas bakso sangat dipengaruhi oleh kualitas daging 

sebagai bahan baku, disamping bahan tambahan baik yang berupa bahan 

tambahan kimia maupun bahan pengisi serta bahan pengikat. Perbandingan dan 

jenis bahan – bahan tambahan tersebut serta cara pengolahannya sangat besar 

peranannya dalam menentukan kualitas bakso (Purnomo, 1997). 

Bahan untuk membuat bakso yaitu daging, tepung tapioka, garam, gula, 

putih telur, bawang putih, merica halus dan es batu (Suprapti, 2007). Bahan – 

bahan tersebut menentukan kualitas bakso yang akan dihasilkan. Menurut 

Purnomo (1997)  permasalahan yang ada dalam produksi bakso adalah dengan 

dilakukannya pemanasan terutama bila dipergunakan suhu tinggi dan secara 

bertahap, maka perubahan ikatan antara molekul pati akan berpengaruh pada 

ikatan dengan molekul protein yang selanjutnya akan sangat berpengaruh pada 

tekstur bakso yang dihasilkan. 

Tepung tapioka merupakan salah satu bahan bakso yang berfungsi sebagai 

bahan pengikat dan pengisi adonan, sehingga dengan demikian jumlah bakso yang 

dihasilkan lebih banyak (Suprapti, 2007). Pentingnya peran tepung tapioka 

mendorong penulis untuk berfikir untuk mencari bahan yang berfungsi 

menyerupai tepung tapioka. Menurut Purnomo (1997) tepung tapioka diperoleh 

dari granula - granula pati yang terdapat dalam sel umbi ketela pohon. Menurut 

Widyastuti (1999) tapioka di Indonesia banyak digunakan sebagai bahan pengisi 

bakso karena tapioka mempunyai kemampuan untuk memperbaiki tekstur produk 

olahan pangan. 
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Biji durian memiliki kandungan pati yang cukup tinggi sehingga 

berpotensi sebagai alternatif pengganti bahan makanan atau bahan baku pengisi 

farmasetik (Anonim, 1997). Biji durian dapat diproses menjadi pati biji durian 

dengan menggunakan metode tradisional pembuatan pati (Herman, 1985). 

Pati biji durian diduga dapat digunakan sebagai salah satu bahan bakso. 

Apabila dugaan tersebut benar, maka pati biji durian memungkinkan untuk 

ditambahkan dalam adonan bakso. Diharapkan pati biji durian dapat digunakan 

dalam bahan - bahan pembuatan bakso, sehingga dapat menambah nilai kegunaan 

biji durian serta dapat meningkatkan potensi biji durian. 

  
1.6. Hipotesis 

Penambahan pati biji durian meningkatkan kualitas fisik bakso ayam 

ditinjau dari kadar air, WHC, pH dan tekstur. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Bakso 

Bakso termasuk salah satu produk yang paling banyak disantap orang, 

mulai dari anak – anak hingga orang dewasa dan para manula. Rasanya lezat, 

bergizi tinggi, dapat disantap dengan dan dalam keadaan apapun serta sangat 

mudah diterima siapa saja (Wibowo, 2006). Bakso adalah salah satu makanan 

tradisional yang dapat dikembangkan menjadi produk olahan asal daging khas 

Indonesia, berbentuk bulat, dalam pengolahannya menggunakan bahan pengisi 

pati tapioka dan bahan lain yang berfungsi untuk memperbaiki tekstur dan cita 

rasa (Widyastuti, 1998).  

Bakso merupakan produk olahan daging yang telah dihaluskan, dicampur 

dengan bumbu – bumbu, tepung, bahan perekat dan kemudian dibentuk bulat – 

bulat dengan diameter 2 cm – 4 cm atau sesuai dengan selera dan kebutuhan 

(Suprapti, 2007). Sebagai makanan tradisional, produk bakso juga mempunyai 

kualitas yang beraneka ragam dan pada umumnya kualitas bakso sangat 

dipengaruhi oleh kualitas daging sebagai bahan baku, disamping bahan tambahan 

baik yang berupa bahan – bahan kimia maupun bahan pengisi serta bahan 

pengikat. Perbandingan dan jenis bahan – bahan tambahan tersebut serta cara 

pengolahan sangat besar perannya dalam penentuan kualitas bakso (Purnomo, 

1997). 

Seperti namanya, bakso daging dibuat dengan bahan utama daging. Jenis 

daging yang biasa digunakan adalah daging sapi. Selain daging sapi, dapat juga 

digunakan daging kelinci, daging ayam atau daging ternak darat lain (Wibowo, 
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2006). Bakso ayam dibuat dengan menggunakan daging ayam yang dihaluskan 

sebagai bahan bakunya (Suprapti, 2007). Mutu bakso dipengaruhi oleh bahan 

baku yang digunakan. Syarat mutu bakso daging dapat dilihat pada Tabel 1. 

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

              Parameter Kualitas                                        Nilai 
              Tekstur     Kenyal 
   Warna      Normal 
   Bau      Normal khas daging 
   Rasa      Gurih 
   Kadar air (%)    Maksimal 70 
    Kadar protein (%)    Minimal 9 
   Kadar lemak (%)    Maksimal 2 
   Kadar abu (%)    Maksimal 3 
Sumber : Anonimus (1995) 

Pada saat ini bakso yang disukai konsumen adalah bakso yang mempunyai 

struktur fisik halus, tekstur padat dan kenyal, ini biasanya dikatakan bakso yang 

kualitas baik (Widyastuti, 1998). Agar bakso yang dihasilkan bagus, daging lumat 

digiling lagi bersama – sama es batu dan garam dapur, baru kemudian 

ditambahkan bahan lain hingga diperoleh adonan yang homogen. Untuk membuat 

bola bakso ini cukup dengan mengambil segenggam adonan lalu diremas – remas 

dan ditekan ke arah ibu jari. Adonan yang keluar dari ibu jari dan telunjuk 

membentuk bulatan lalu diambil dengan sendok (Wibowo, 2006).  

Pemasakan bakso yang terbaik dilakukan dengan merebusnya dalam air 

mendidih selama 10 sampai 15 menit (Elviera, 1988). Bila ingin memproduksi 

bakso yang mempunyai kualitas baik yaitu dengan menggunakan bahan pengisi 

10% dengan suhu perebusan 70°C (Widyastuti, 1998). 

Biasanya ada tiga ukuran bakso yaitu besar (25g/butir), sedang (20g/butir), 

dan kecil (15g/butir). Bakso dalam kemasan kantong plastik disimpan pada suhu 

5°C tahan hingga 32 hari (Wibowo, 2006). Bakso banyak digunakan dalam 
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pembuatan beberapa macam masakan dan makanan misalnya sebagai campuran 

sup, cap jay, siomay, bakso tahu kupat dan dipanggang menjadi sate (Suprapti, 

2007). 

 
2.2. Bahan Bakso 

 Bahan pengikat adalah material bukan daging yang dapat meningkatkan 

daya ikat air daging dan emulsifikasi lemak. Bahan pengisi adalah bahan yang 

mampu mengikat sejumlah air, tetapi mempunyai pengaruh yang kecil terhadap 

emulsifikasi. Bahan pengikat mengandung protein tinggi, misalnya tepung kedelai 

mengandung 40% - 60% protein (Soeparno, 1998). 

 
Daging 

 Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk 

hasil pengolahan jaringan - jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta 

tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 

1998). Protein otot terdiri atas sekitar 70% protein struktur atau protein fibril dan 

sekitar 30% protein larut air. Protein fibril mengandung sekitar 32% - 38% 

myosin, 13% - 17% aktin, 7 % tropomyosin dan 6% protein stroma. Daging 

mengandung 3 jenis umum protein yaitu protein larut yang mudah dihilangkan 

dengan cara ekstraksi memakai larutan garam lemah, protein kontraktil dan 

protein stroma jaringan ikat. Jumlah kandungan protein dalam 100 g dari daging 

sapi 16,5 g, daging babi 10,2 g, daging putih (ayam) 23,4 g dan ketela 1,6 g 

(DeMan, 1997). 
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 Daging ayam dapat dijadikan sebagai bahan baku bakso, karena harga 

daging ayam lebih murah daripada daging sapi. Sedangkan komposisi setiap 

bagian karkas ayam dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Komposisi setiap bagian karkas ayam. 
 

 Bagian karkas ayam Air  Protein  Lemak  Abu  

 Dada (%)  77,60  21,30  0,70  0,87 
 Paha atas (%)  77,40  18,10  3,80  0,82 
 Paha bawah (%) 78,20  18,80  2,70  0,83 
 Punggung (%) 76,70  17,50  5,90  0,68 
 Rusuk (%)  78,10  17,50  3,90  0,68 
 Sayap (%)  78,20  19,40  2,70  0,58 
 Leher (%)  78,20  16,80  4,00  0,71 
 Ampela (%)  79,80  17,50  2,60  0,74 
 Hati (%)   77,10  18,80  2,70  1,02 
 Jantung (%)  78,20  13,80  7,10  0,80 
Sumber : Stadelman, Olson, Shemwell dan Pasch (1988) 
 
 Selama konversi otot menjadi daging terjadi proses kekakuan otot 

(rigormortis). Rigormortis terjadi setelah cadangan energi otot menjadi habis atau 

otot sudah tidak lagi mampu mempergunakan cadangan energi. Rigormortis 

berkaitan dengan semakin habisnya ATP dari otot. Dengan tidak adanya ATP, 

filamen aktin dan filamen miosin saling menindih dan terkunci bersama – sama 

membentuk ikatan aktomiosin yang permanen dan otot menjadi tidak dapat 

direnggangkan (Huxley, 1960 dalam Soeparno, 1998). Fase rigor sapi dan kerbau 

6 – 12 jam setelah pemotongan, kambing 8 – 12 jam dan ayam 1 – 2 jam 

(Wibowo, 2006). 

Perkembangan proses rigormortis terdiri dari 3 fase yaitu fase penundaan, 

fase cepat dan fase pascakaku (postrigor). Proses hilangnya daya regang otot 

sampai terbentuknya kompleks aktomiosin, mula – mula berlangsung secara 

lambat selama beberapa jam (fase penundaan), kemudian berlangsung secara 

cepat (fase cepat), dan akhirnya berlangsung secara konstan dengan kecepatan 
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rendah sampai tercapainya kekakuan (rigor) (Soeparno, 1998). Ternak yang 

tenang pada saat pemotongan, menghasilkan fase penundaan yang lama dan fase 

cepat yang lambat dan singkat pada temperatur tubuh. Ternak yang banyak 

bergerak pada saat pemotongan akan menghasilkan fase penundaan dan fase cepat 

yang singkat dan pada temperatur tubuh, kekakuan akan diikuti dengan 

pemendekan otot (Bendall, 1973 dalam Soeparno, 1998).  

Pada prinsipnya pemasakan dapat meningkatkan atau menurunkan 

keempukan daging dan kedua pengaruh pemasakan ini tergantung waktu atau 

temperatur. Lama waktu pemasakan mempengaruhi pelunakan kolagen, 

sedangkan temperatur pemasakan lebih mempengaruhi kealotan miofibrilar 

(Soeparno, 1998). Rentang suhu pada saat terjadi denaturasi dan koagulasi 

sebagian besar protein sekitar 55°C sampai 75°C dan ini mempunyai pengaruh 

kuat terhadap tekstur, kemampuan menahan air dan pengerutan. Denaturasi 

didefinisikan sebagai perubahan besar dalam struktur alami yang tidak melibatkan 

perubahan dalam urutan asam amino (DeMan, 1997). 

Untuk membuat bakso, sebaiknya menggunakan daging yang benar – 

benar segar. Makin segar daging makin bagus mutu baksonya. Jika mungkin, 

digunakan daging dari hewan yang baru dipotong, tanpa dilayukan lebih dulu. 

Biasanya segera setelah hewan dipotong daging masih lemas, liat, merah cerah, 

cemerlang dan bau hampir netral (Wibowo, 2006). Klasifikasi kualitas karkas 

unggas didasarkan atas tingkat keempukan dagingnya. Unggas yang dagingnya 

empuk yaitu unggas yang daging karkasnya lunak, lentur, kulitnya bertekstur 

halus dan kartilago sternalnya fleksibel (Soeparno, 1998). Tingkat keempukan 

dapat dihubungkan dengan tiga katagori protein otot yaitu protein jaringan ikat 
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(kolagen, elastin, retikulin dan mukopolisakarida matriks), myofibril (terutama 

miosin, aktin dan tropomiosin) dan sarkoplasma (protein – protein sarkoplasmik 

dan sarkoplasmik retikulum) (Lawrie, 1979 dalam Soeparno, 1998). 

  Menurut Soeparno (1998) berdasarkan keadaan fisiknya, daging 

dikelompokkan menjadi 1) daging segar yang dilayukan atau tidak, 2) daging 

segar yang dilayukan lalu didinginkan (daging dingin), 3) daging segar yang 

dilayukan, didinginkan lalu dibekukan, 4) daging masak, 5) daging asap dan 6) 

daging olahan. Menurut Sunarlim (1992) mutu dari bakso ditentukan oleh kualitas 

daging yang digunakan. Bakso dengan mutu yang baik dihasilkan dari daging 

segar (pre-rigor) yaitu daging yang diperoleh segera setelah pemotongan hewan 

tanpa mengalami proses penyimpanan. 

 
Pati 

 DeMan (1997) menyatakan bahwa pati adalah polimer D-glukosa dan 

ditemukan sebagai karbohidrat simpanan dalam tumbuhan. Pati terdapat sebagai 

butiran kecil dengan berbagai ukuran dan bentuk yang khas untuk setiap spesies 

tumbuhan. Pati terdiri atas dua polimer yang berlainan, senyawa rantai lurus 

amilosa dan komponen yang bercabang amilopektin. Umumnya pati dengan butir 

besar mengembang pada suhu lebih rendah daripada pati berbutir kecil. Suhu 

penggembungan ini dipengaruhi pH, praperlakuan, laju pemanasan, garam dan 

gula. Pemanasan lebih lanjut diatas suhu penggelatinan mengakibatkan 

penggembungan butiran lebih lanjut dan campuran menjadi kental dan bening. 

Jika pasta yang digodog didinginkan, pasta akan membentuk gel. 

Pati terdiri dari 2 fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas. Fraksi 

terlarut disebut amilosa dan fraksi tidak larut disebut amilopektin. Peranan 
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perbandingan amilosa dan amilopektin terlihat pada serealia, contohnya pada 

beras. Semakin kecil kandungan amilosa atau semakin tinggi amilopektinnya, 

semakin lekat nasi tersebut. Beras ketan praktis tidak ada amilosanya (1-2%), 

sedang beras yang mengandung amilosa lebih besar dari 2% disebut beras biasa 

atau beras bukan ketan (Winarno, 1997). Pati dapat digolongkan berdasarkan sifat 

– sifat pasta yang dimasak. Pati serealia (jagung, gandum, beras dan sorgum) 

membentuk pasta kental yang mengandung bagian – bagian pendek dan pada 

pendinginan membentuk gel buram. Pati akar dan umbi (kentang, ketela dan 

tapioka) membentuk pasta sangat kental dan mengandung bagian – bagian 

panjang. Pasta ini biasanya jernih dan pada pendinginan hanya membentuk gel 

lunak. Pati beramilosa tinggi memerlukan suhu tinggi untuk penggelatinan dan 

menghasilkan pasta dengan bagian – bagian pendek yang membentuk gel buram 

yang sangat kokoh pada pendinginan (DeMan, 1997). 

 Winarno (1997) menyatakan bahwa bila pati mentah dimasukkan ke dalam 

air dingin, granula patinya akan menyerap air dan membengkak. Namun demikian 

jumlah air yang terserap dan pembengkaannya terbatas. Air yang terserap tersebut 

hanya dapat mencapai kadar 30%. Peningkatan volume granula pati yang terjadi 

di dalam air pada suhu antara 55°C sampai 65°C merupakan pembengkakan yang 

sesungguhnya dan setelah pembengkakan ini granula pati dapat kembali pada 

kondisi semula. Granula pati dapat dibuat membengkak luar biasa, tetapi bersifat 

tidak dapat kembali lagi pada kondisi semula yang disebut gelatinisasi. Suhu pada 

saat granula pati pecah disebut suhu gelatinisasi yang dapat dilakukan dengan 

penambahan air panas. 
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 Pada pati yang dipanaskan dan telah dingin kembali ini sebagian air masih 

berada di bagian luar granula yang membengkak. Air ini mengadakan ikatan yang 

erat dengan molekul – molekul pati pada permukaan butir – butir pati yang 

membengkak, demikian juga dengan amilosa yang mengakibatkan butir – butir 

pati yang membengkak. Sebagian air pada pasta yang telah dimasak tersebut 

berada dalam rongga – rongga jaringan yang terbentuk dari butir pati dan endapan 

amilosa (Winarno, 1997). 

 
Tepung tapioka  

Purnomo (1997) menyatakan bahwa tepung tapioka diperoleh dari granula 

- granula pati yang terdapat dalam sel umbi ketela pohon. Menurut 

Tjokroadikoesoemo (1986) tapioka mempunyai kandungan amilopektin tinggi 

sehingga mempunyai sifat tidak mudah menggumpal, mempunyai daya lekat 

tinggi dan tidak mudah pecah atau rusak. 

Tabel 3. Komposisi tapioka dalam 100 gr bahan.  
 

 Komposisi    Jumlah 
           Kalori (kal)                                          363,0 
                      Karbohidrat (%)                                    88,2  
                      Protein (%)                                              1,1 
                      Lemak  (%)                                             0,5 
                      Ca (mg)                                                 84,0 
                      P (mg)                                                 125,0 
                      Fe (mg)                                                    1,0 
                      Vitamin B (mg)                                       0,4 
                      Air (%)                                                    9,1 
Sumber : Tjokroadikoesoemo (1986) 
 

Tepung tapioka merupakan polisakarida yang mempunyai sifat dapat 

membentuk gel dan mempunyai viskositas yang cukup tinggi. Tapioka di 

Indonesia banyak digunakan sebagai bahan pengisi bakso karena tapioka 

mempunyai kemampuan untuk memperbaiki tekstur produk olahan pangan. 



13 
 

Fungsi tapioka dalam pembuatan bakso adalah sebagai filler yaitu fraksi bukan 

daging yang ditambahkan dan mempunyai sifat dapat mengikat air dan 

membentuk gel (Widyastuti, 1999). Komposisi dan sifat fisikokimia pati tapioka 

dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Tabel 4. Sifat fisikokimia pati tapioka. 
 

Sifat fisikokimia   Jumlah 
                        Kadar air (%)  11,54 

Kadar pati (%)                                     51,36 
Kadar amilosa (%)                               17,41 
Kadar amilopektin (%)                        82,13 
Bentuk granula                                     Oval 
Ukuran granula (µm)                            5 - 35 
Suhu gelatinisasi (°C)                         52 – 64 

Sumber : Haris (2001) 

 
Gula dan Garam 

Penambahan gula berpengaruh pada kekentalan gel yang terbentuk. Gula 

akan menurunkan kekentalan, hal ini disebabkan gula akan mengikat air, sehingga 

pembengkakan butir – butir pati terjadi lebih lambat, akibatnya suhu gelatinisasi 

lebih tinggi. Adanya gula akan menyebabkan gel lebih tahan terhadap kerusakan 

mekanik (Winarno, 1997). Adanya gula akan menimbulkan reaksi maillard yang 

menyebabkan warna coklat pada daging sehingga menambah aroma dan cita rasa 

(Soeparno, 1998). 

Garam berfungsi untuk memberikan cita rasa, mengawetkan dan yang 

paling penting adalah untuk melarutkan protein (Anonim, 2005). Menurut 

Suprapti (2007) garam dan gula berfungsi menyerap protein yang larut dalam 

garam yaitu myosin, trop-mosin, actomyosin dan actin sehingga terbentuklah 

massa sol yang apabila terkena panas akan berubah dan membentuk tekstur gel. 
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Untuk 5 kg daging sapi segar memakai 125 g – 175 g garam dan 50 g gula 

(Suprapti, 2007). Garam dapur yang dibutuhkan biasanya 2,5% dari berat daging 

(Wibowo, 2006).  

 
Biji Durian 

 Pati biji durian berupa serbuk berwarna putih kecoklatan. Warna pati 

dipengaruhi oleh kotiledon biji durian, kebersihan dan kualitas air yang baik 

selama proses pembuatan pati. Bentuk partikel pati biji durian serupa dengan 

bentuk pati pada umumnya yaitu bentuk granula bulat dengan bagian ujung yang 

membulat seperti topi baja (Jufri, Dewi, Ridwan dan Firli, 2006). Pati biji durian 

berbentuk butir tunggal, agak bulat atau persegi banyak. Butir kecil berdiameter 

kurang dari 13µm. Serbuk halus yang berwarna putih kecoklatan. Pati tidak larut 

dalam air dingin dan dalam etanol (Septiantoro, Soebagio dan Sriwidodo, 2007). 

Sifat fisikokimia pati biji durian dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Sifat fisikokimia pati biji durian. 
 

No Sifat fisikokimia   Jumlah (a)      Jumlah (b) 
1 Rendemen (%)   18,46   - 
2 Derajat putih (%)   71,23   - 
3 pH suspensi      4,96   4,26  
4 Kadar amilosa (%)              26,607           38,89 
5 Densitas bulk (g/cm3)       0,3704  -  
6 Densitas mampat (g/cm3)     0,513   -  
7 Indeks kompresibilitas (%)            27,78   - 
8 Sisa pijar (%)      4,41   - 
9 Suhu gelatinisasi (˚C)       -           91,5  
10 Viskositas (50˚C) (BU)      -         120,0 
11 Viskositas (93˚C) (BU)      -           10,0 
12 Kadar air (%)        -           10,35 
13 Kadar abu (%)        -   0,17 
14 Kadar protein (%)       -   3,75 
15 Kadar lemak (%)       -           17,51 
16 Kadar serat kasar (%)       -           68,22  
Sumber : Jufri dkk., (2006)a dan Septiantoro dkk., (2007)b 
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Bawang Putih dan Lada 

Bawang putih merupakan bumbu yang berasal dari umbi yang 

mengandung senyawa minyak atsiri dengan bau yang sangat khas yang disebut 

allium (Rismunandar, 1987). Penambahan bawang putih pada produk olahan 

daging dimaksudkan untuk meningkatkan cita rasa disamping untuk menutupi 

adanya aroma yang tidak dikehendaki (Soeparno, 1998). Rasa khas pada lada 

terdiri dari rasa pedas yang diakibatkan adanya senyawa piperin, piperanin dan 

chauisin (Soemarto, 1985). Komposisi kimia bawang putih dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Komposisi kimia bawang putih. 
  

  Komposisi    Jumlah 
  Protein (g)                4,5 
  Lemak (g)                0,2 
  Hidrat arang (g)                                 32,1 
  Kalsium (mg)                                    42,0 
  Fosfor (mg)                                     134,00 
  Zat besi (mg)   1,00 
  Vitamin B1 (mg)   0,22 
  Vitamin C (mg)                                 15,00 

Air (g)                    71,00 
Kalori (kal)                    95,00 

Sumber : Santoso (1992) 

 Bumbu penyedap yang dibuat dari campuran bawang putih dan merica 

dibutuhkan sekitar 2% dari berat daging (Wibowo, 2006). Agar cita rasa bakso 

yang dihasilkan menjadi lezat dan mantap, dapat ditambahkan bumbu – bumbu 

untuk tiap 1 kg daging yaitu bawang putih sebanyak 3 siung dan merica halus 1 

sendok teh (Suprapti, 2007). 
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Putih Telur 

Putih telur juga ditambahkan untuk campuran dalam adonan bakso dan 

berfungsi sebagai bahan pengikat untuk memperoleh adonan yang lebih halus, 

kental, mencegah terbentuknya permukaan kasar dan mencegah rekahan pada 

bakso (Tarwiyah, 2001). Putih telur apabila dipanaskan akan membentuk 

jendalan. Adapun jendalan tersebut adalah protein telur yang terkoagulasi. 

Jendelan tersebut dapat berfungsi sebagai perekat yang dapat membuat bakso 

menjadi lebih kenyal. Putih telur juga menjadikan bakso lebih mengkilap 

sehingga terlihat menarik. Dosis yang digunakan adalah 1 – 4 butir putih telur 

untuk tiap 1 kg daging sapi (Suprapti, 2007). Komposisi kimia putih telur dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Komposisi kimia putih telur. 
  

  Komponen    Jumlah  
Air (%) 88 
Bahan kering (%) 12 
Protein (%) 11 
Lemak (%)  - 
Karbohidrat (%)  1 

                        Abu (%)  - 
Sumber : Idris dan Thohari (1989) 

 
Air Es 

Bongkahan es batu (1 cm x 1 cm) perlu dicampurkan ke dalam adonan 

bakso yang sedang digiling agar temperaturnya tetap rendah, sehingga dengan 

demikian sol yang terbentuk tidak segera berubah menjadi gel karena belum 

waktunya (Suprapti, 2007). Penggunaan es berfungsi menambah air ke adonan 

sehingga adonan tidak kering selama pembentukan adonan maupun selama 

perebusan. Peningkatan es juga meningkatkan rendemennya (Wibowo, 2006). 
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Air es merupakan salah satu bahan bakso yang dibutuhkan dalam jumlah 

tertentu untuk membuat adonan. Menurut Wibowo (2006) dalam pembuatan 

bakso perlu ditambahkan air es sebanyak 10% - 15% dari berat daging atau 

bahkan 30% dari berat daging.  

 
2.3. Kualitas Fisik Bakso 

 
Kadar Air 

Kadar air adalah air yang terkandung didalam bahan pangan yang biasanya 

dinyatakan dalam persen. Kadar air dalam bahan pangan dapat mempengaruhi 

tekstur, cita rasa dan daya tahan makanan (Winarno, 1993). Kadar air atau 

aktivitas air bahan pangan setengah basah dan bahan pangan kering mempunyai 

peranan sangat penting dalam menentukan sifat – sifat tekstur (Purnomo, 1995).  

Winarno (1997) menyatakan bahwa molekul – molekul air membentuk 

hidrat dengan molekul – molekul lain yang mengandung atom – atom O dan N 

seperti karbohidrat, protein atau garam. Sebagian air ini dapat dihilangkan dengan 

cara pengeringan biasa. Air tipe ini terikat kuat dan sering kali disebut air terikat 

dalam arti sebenarnya. Menurut DeMan (1997) pada kandungan air yang tinggi, 

jika jumlah air lebih besar daripada jumlah padatan, aktivitas air mendekati atau 

sama dengan satu. Jika kandungan air lebih rendah daripada padatan, aktivitas air 

lebih rendah dari 1,0. 

Purnomo (1995) menyatakan bahwa air dalam bahan pangan berperan 

sebagai pelarut dari beberapa komponen disamping ikut sebagai bahan pereaksi, 

sedang bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Air bebas 

dapat dengan mudah hilang apabila terjadi penguapan dan pengeringan, 
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sedangkan air terikat sulit dibebaskan dengan cara tersebut. Sebenarnya air dapat 

terikat secara fisik yaitu ikatan menurut sistem kapiler dan air terikat secara kimia, 

antara lain air kristal dan air yang terikat dalam sistem dispersi. Menurut DeMan 

(1997) air terikat ialah air yang tetap tidak membeku pada suhu tertentu dibawah 

0°C, biasanya -20°C, selain itu air terikat merupakan banyaknya air dalam sistem 

yang tidak dapat digunakan sebagai pelarut. 

Kadar air menurun dengan meningkatnya persentase bahan pengisi, karena 

pada dasarnya kandungan kadar air pada bakso sangat dipengaruhi oleh 

kandungan atau banyaknya protein miofibrilar dan formasi kerja sama antara 

protein, pati dan air dalam membentuk matrik yang nantinya akan mempengaruhi 

tekstur dari pada bakso itu sendiri (Widyastuti, 1998). Sebagian besar pengolahan 

pangan bertujuan untuk memproduksi produk yang stabil mikrobiologis, tetapi 

dapat mengakibatkan tekstur yang tidak dikehendaki atau produk dengan tekstur 

yang dapat diterima oleh konsumen, bahkan cenderung mudah rusak karena kerja 

mikroorganisme sebagai akibat kadar air dan nilai Aw yang cukup tinggi 

(Purnomo, 1995). 

Kadar air bakso daging sapi yang memakai 10% tapioka dan 10% pati 

kentang modifikasi berturut – turut adalah 75,39% dan 74,53% (Widyastuti, 

1998). Kadar air bakso daging mutu tinggi 76,52%; bakso daging jalanan 59,52%; 

bakso daging pasar 66,89%; bakso daging restauran 73,93% (Wibowo, 2006). 

 
Water Holding Capacity (WHC) 

 Soeparno (1998) menyatakan bahwa daya ikat air atau water holding 

capacity (WHC) oleh protein daging adalah kemampuan daging untuk mengikat 

airnya atau air yang ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, 
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misalnya pemotongan daging, pemanasan, penggilingan dan tekanan. Absorpsi air 

atau kapasitas gel adalah kemampuan daging menyerap air secara spontan dari 

lingkungan yang mengandung cairan. 

 Air imbibisi merupakan air yang masuk ke dalam bahan pangan dan akan 

menyebabkan pengembangan volume, tetapi air ini tidak merupakan komponen 

penyususn bahan tersebut. Misalnya air dengan beras bila dipanaskan akan 

membentuk nasi atau pembentukan gel dari bahan pati (Winarno, 1997). 

 Hamm (1962) menyatakan bahwa kemampuan daging mengikat air 

disebabkan oleh protein otot. Sekitar 34% dari protein ini larut dalam air. Bagian 

utama protein daging berupa bahan struktur. Hanya sekitar 3% dari kemampuan 

otot mengikat air total yang disebabkan oleh protein yang larut dalam air 

(plasma). Kemampuan otot mengikat air terutama disebabkan oleh aktimiosin, 

komponen utama myofibril. 

 
Nilai pH  

 Sifat – sifat dan kualitas produk makanan dipengaruhi oleh pH atau active 

acidity. Keasaman dapat diukur dengan mengetahui konsentrasi ion hidrogen 

yang ada dalam larutan (Bennion, 1980). Nilai pH diartikan sebagai logaritma 

konsentrasi ion hidrogen yang dinyatakan dalam gram per liter larutan 

(Hadiwiyoto, 1994). 

Soeparno (1998) menyatakan bahwa pH daging tidak dapat diukur segera 

setelah pemotongan untuk mengetahui penurunan pH awal. Pengukuran 

selanjutnya biasanya dilakukan setidak – tidaknya setelah 24 jam untuk 

mengetahui pH akhir dari daging atau karkas. Nilai pH daging ultimat, normalnya 
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adalah antara 5,4 – 5,8. Menurut Septiantoro dkk., (2007) pati biji durian 

mempunyai pH 4,26. 

Daging yang pHnya tinggi (lebih besar dari 6,0) dan lebih empuk daripada 

daging yang pHnya lebih rendah (sekitar 6,0), biasanya mengandung jus lebih 

banyak (Soeparno, 1998). 

 
Tekstur 

 Winarno (1997) menyatakan bahwa kemampuan saling mengikat antara 

unsur yang ada di dalam bahan yang diuji sehingga menimbulkan suatu tingkat 

keempukan tertentu yang digunakan sebagai parameter kualitas. Tekstur dan 

konsistensi suatu bahan akan mempengaruhi cita rasa yang ditimbulkan untuk 

bahan tersebut. Menurut Purnomo (1995) sifat – sifat tekstur sebenarnya adalah 

sekelompok sifat fisik yang ditimbulkan oleh elemen struktural bahan pangan 

yang dapat dirasa oleh perabaan, terkait dengan deformasi, disintegrasi dan aliran 

dari bahan pangan dibawah tekanan yang diukur secara objektif oleh fungsi masa, 

waktu dan jarak. Menurut Lawrie (2003) tekstur dan keempukan mempunyai 

tingkatan yang paling penting bagi rata - rata konsumen, walau mengorbankan 

cita rasa.  

 Purnomo (1995) menyatakan bahwa kebasahan, empuk, mudah dikunyah, 

serta terasa adanya cairan pada mulut saat bahan dikunyah merupakan faktor – 

faktor tekstur yang dikehendaki. Menurut Wibowo (2006) tekstur bakso daging 

adalah kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat 

daging, tidak lembek, tidak basah berair dan tidak rapuh. 

 Kekenyalan dan kekompakan bakso erat sekali hubungannya dengan 

kemampuan pengikatan antara partikel - partikel daging, pengikatan tersebut 
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tergantung pada jumlah protein myofibril yang terekstrak, dimana makin banyak 

ikatan aktin myosin yang terbentuk makin kenyal tekstur produk yang dihasilkan 

(Elviera, 1988). Kadar air dalam bahan pangan dapat mempengaruhi tekstur 

dimana semakin tinggi kadar air bahan menyebabkan tekstur produk semakin 

rendah (Winarno, 1993). Suhu pemanasan bakso diatas 75˚C dapat menyebabkan 

kontraksi dan pengkerutan serabut otot, sehingga daging menjadi keras. 

Kemampuan daging untuk mengikat akan menentukan tekstur bakso. Proses 

pengikatan ini merupakan suatu reaksi yang dimediasikan oleh panas. Disamping 

pemanasan tersebut berpengaruh pada proses gelatinisasi bahan tambahan yang 

bersama – sama komponen daging lainnya akan membentuk matriks yang 

menentukan karakter struktur bakso (Purnomo, 1997). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penetilian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 23 September 2011  di 

Laboratorium Rekayasa dan Pengolahan Teknologi Hasil Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya untuk pembuatan bakso, di Laboratorium 

Fisikokimia Teknologi Hasil Ternak untuk pengujian kadar air dan WHC, di 

Laboratorium LSIH Universitas Brawijaya untuk pengujian pH. Pengujian tekstur 

di Laboratorium Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.  

 
3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bakso yang dibuat 

dengan bahan baku daging ayam pedaging bagian dada, umur berkisar 35 - 40 hari 

yang dibeli di Pasar Desan, Dusun Desan, Desa Karang Besuki, Kecamatan 

Sukun, Kota Malang dan pati biji durian yang berasal dari biji durian yang 

diperoleh dari Kecamatan Sendang. Bahan tambahan yang digunakan terdiri dari 

tepung tapioka merek “Dua Angsa”, garam merek “Lumba-lumba”, bawang putih, 

lada, gula, putih telur dan air es. Bahan untuk pengujian yaitu larutan pH 4 dan 7. 

Alat-alat yang digunakan meat grinder, sendok makan, kompor, panci, 

mangkok, baskom, telenan, sarung tangan, cawan porselen, botol timbang, gelas 

ukur, eksikator, stopwatch, pisau, beban 35 kg, kaca, kertas Whatman no. 42, 

kertas label, kertas grafik, plastik, termometer, timbangan analitik (Ohaus BC 

series dan Mettler Instrumente tipe AJ150L, Swiss), beaker glass, kain saring, pH 
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meter (Hanna Instrument), oven (tipe E 53, WTB Binder, Jerman) dan Universal 

Testing Instrument (Instron) model Lloyd. 

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan 

rancangan acak kelompok (RAK) (Yitnosumarto, 1991) dengan 4 perlakuan dan 3 

kelompok. Perlakuan yang diberikan adalah perbedaan konsentrasi pati biji durian 

(PBD). Diagram alir pembuatan pati biji durian dan bakso ayam dengan 

penambahan pati biji durian dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

Formulasi bahan bakso ayam dengan 4 perlakuan yang berbeda dapat dilihat pada 

Tabel 8.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir pembuatan pati biji durian (Herman, 1985). 

 Biji Durian. 

Dibersihkan dari selubung luar, lalu 
dipotong kecil – kecil. 

Filtrat (air perasan) diendapkan selama 48 jam, cairan supernatan 
dibuang dan endapannya dicuci  berulang – ulang dengan air. 

Diblender dengan ditambah air secukupnya, kemudian diperas 
dengan kain hingga tidak mengeluarkan air perasan. 

Pati biji durian. 

Serbuk pati dihaluskan dan diayak 
memakai mesh 100. 

Endapan pati yang diperoleh 
dijemur hingga kering. 
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Gambar 2. Diagram alir pembuatan bakso ayam dengan penambahan pati  

biji durian (Modifikasi Wibowo, 2006). 
 
Tabel 8. Formulasi bahan bakso ayam dengan 4 perlakuan yang berbeda. 
  

    Bahan        P0     P1     P2     P3 
Daging ayam (g) 665,00  631,75   598,50 565,25 
Pati biji durian (g)        0,00               33,25               66,50              99,75 
Tapioka (g)  100,00             100,00             100,00            100,00 
Bawang putih (g)   15,00    15,00     15,0               15,00 
Lada (g)      5,00      5,00       5,00     5,00 
Garam (g)    25,00    25,00     25,00   25,00 
Es (g)   150,00  150,00   150,00 150,00 
Putih telur (g)    30,00    30,00     30,00   30,00 
Gula pasir (g)    10,00    10,00     10,00   10,00 
Jumlah  (g)           1000,00          1000,00            1000,00         1000,00 
Sumber : Modifikasi Wibowo (2006)  

 
Daging dada ayam 

Digiling lagi 

Gula (1%), lada (0,5%), 

bawang putih halus (1,5%), 

putih telur (3%), pati biji 

durian (0%, 5%, 10% dan 

15%) dan tapioka (10%) 

Es batu (15%) dan 

Garam (2,5%) 
Digiling halus 

Bakso ayam 

Direbus pada suhu 

± 60
0
C dan ± 90

0
C 

selama 10 menit 

Adonan dicetak 

bulat - bulat 
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3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah uji kadar air, WHC, pH, 

dan Tekstur. Pengujian sampel adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian kadar air, mengikuti prosedur Anonimus (2005) seperti tertera 

pada lampiran 3. 

2. Pengujian WHC, mengikuti metode Hamm (1972) seperti tertera pada 

lampiran 4. 

      3. Pengujian pH, mengikuti prosedur (Sudarmadji, Haryono dan Suhardi, 

1997) yang tertera pada lampiran 5. 

      4. Pengujian tekstur, menggunakan Universal Testing Instrumen (instron) 

model Lloyd (Fernandez, Barreto, Carballo, Gimenez and Colmenero, 

1996) yang tertera pada lampiran 6. 

 
3.5. Tahapan Penelitian 

 Tahap - tahap penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Proses pembuatan pati biji durian dari biji durian (Herman, 1985) seperti 

tertera pada Lampiran 1. 

2. Alur pembuatan bakso ayam dengan penambahan pati biji durian  

(Wibowo, 2006) seperti tertera pada lampiran 2. 

3. Pengukuran kadar air (Lampiran 3) 

4. Pengukuran WHC (Lampiran 4). 

5. Pengukuran pH (Lampiran 5). 

6. Pengukuran tekstur (Lampiran 6). 
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis sidik ragam 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 durian  : Biji durian yang dibersihkan selubung luarnya. 

Kemudian diproses menjadi pati dengan melalui proses 

penghancuran, penyaringan, pengendapan dan 

pengeringan. Pati berwujud serbuk berwarna putih 

kecoklatan dan berbutir tunggal. Tidak larut dalam air 

dingin dan dalam etanol. 

Bakso ayam : Bakso yang berbahan daging ayam pedaging bagian 

dada, pati biji durian, tapioka, bawang putih, lada, 

garam, air es, putih telur dan gula pasir. 

Kualitas fisik : Kualitas bakso ayam berdasarkan uji kadar air, WHC, 

pH dan tekstur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Kadar Air Bakso 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan pati biji 

durian terhadap kadar air bakso ayam memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P < 0,01). Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (5%) terhadap kadar air 

disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Kadar air (%) bakso ayam dengan penambahan pati biji durian. 
 

 Perlakuan                        Kelompok 
  PBD (%)    K1           K2             K3              Rataan  ±  SD 

  P0 (0%)   69,74        70,97   69,82           70,18c    ±  0,562         
  P1 (5%)   70,00        70,39          69,77           70,05c    ±  0,256 
   P2 (10%)          68,76        68,10          67,78           68,21b    ±  0,408               
  P3 (15%)          66,40        66,81          66,83           66,68a    ±  0,198              

             Rataan              68,725      69,07          68,55        

Ket : a, b dan c = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P 
< 0,05). 
 
 Tabel 9 menunjukkan bahwa dengan perlakuan penambahan pati biji 

durian akan mempengaruhi kadar air bakso ayam. Kadar air tertinggi pada 

perlakuan tanpa penambahan pati biji durian, sedangkan kadar air terendah pada 

perlakuan penambahan pati biji durian 15%. Nilai kadar air bakso ayam dengan 

penambahan pati biji durian yang sesuai SNI yaitu 68,21% dan 66,68%. 

 Bila pati mentah dimasukkan ke dalam air dingin, granula patinya akan 

menyerap air dan membengkak. Peningkatan volume granula pati yang terjadi di 

dalam air pada suhu antara 55°C sampai 65°C merupakan pembengkakan yang 

sesungguhnya, dan setelah pembengkakan ini granula pati dapat kembali pada 

kondisi semula. Granula pati dapat dibuat membengkak luar biasa, tetapi bersifat 
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tidak dapat kembali lagi pada kondisi semula yang disebut gelatinisasi (Winarno, 

1997). Pada saat perebusan bakso, pati biji durian mengalami proses gelatinisasi. 

Granula patinya menyerap air dan membengkak. Pada penelitian ini terdapat 

perlakuan penambahan pati 0%, 5%, 10% dan 15%. Perlakuan penambahan pati 

sebanyak 15% (P3) memungkinkan granula patinya menyerap air dan 

membengkak lebih banyak dari pada perlakuan penambahan pati sebanyak 5% 

(P1). 

 Pasta pati yang telah mengalami gelatinisasi terdiri dari granula – granula 

yang membengkak tersuspensi dalam air panas dan molekul – molekul amilosa 

yang terdispersi dalam air. Proses kristalisasi kembali pati yang telah mengalami 

gelatinisasi disebut retrogradasi (Winarno, 1997). 

 
Gambar 3. Rataan kadar air (%)  bakso ayam. 

Penurunan kadar air pada bakso ayam dengan penambahan pati biji durian 

dikarenakan kandungan amilosa pati mengadakan ikatan yang erat dengan air saat 

pati menjadi dingin setelah dipanaskan, selain itu pati membentuk matrik dengan 

air dan protein daging. Pembentukan matrik menyebabkan air terperangkap yang 

64
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66
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71
70,18 (P0) 70,05 (P1)

68,21 (P2)

66,68 (P3)

Rataan kadar air (%)

Rataan kadar air (%)
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berpengaruh dalam penentuan kadar air. Kadar air bakso ayam dengan 

penambahan pati biji durian 0%; 5%; 10% dan 15% secara berturut – turut yaitu 

70,18%; 70,05%; 68,21% dan 66,68%. Menurut Widyastuti (1998) kadar air 

bakso daging sapi dengan bahan pengisi tapioka 10%; 15% dan 20% secara 

berturut – turut yaitu 75,39%; 68,97% dan 72,76%. Kadar air bakso daging sapi 

dengan bahan pengisi pati kentang modifikasi 10%; 15% dan 20% secara berturut 

– turut yaitu 74,53%; 72,90% dan 71,21%. Kadar air menurun dengan 

meningkatnya persentase bahan pengisi, karena pada dasarnya kandungan (kadar) 

air pada bakso sangat dipengaruhi oleh kandungan atau banyaknya protein 

miofibrilar dan formasi kerja sama antara protein, pati dan air dalam membentuk 

matrik. 

Pati biji durian mempunyai kadar amilosa lebih tinggi daripada tapioka. 

Kadar amilosa pati biji durian sebesar 38,89%, sedangkan untuk tapioka sebesar 

17,41%. Menurut Haris (2001) kadar amilosa pati tapioka sebesar 17,41%. 

Menurut Septiantoro (2007) kadar amilosa pati biji durian sebesar 38,89%. 

Menurut Winarno (1997) beberapa molekul pati, khususnya amilosa yang dapat 

terdispersi dalam air panas, meningkatkan granula – granula yang membengkak 

dan masuk ke dalam cairan yang ada disekitarnya. Molekul – molekul amilosa 

tersebut akan terus terdispersi, asalkan pasta pati tersebut tetap dalam keadaan 

panas. Karena itu dalam kondisi panas, pasta masih memiliki kemampuan untuk 

mengalir yang fleksibel dan tidak kaku. 

 Pada pati yang dipanaskan dan telah dingin kembali ini sebagian air masih 

berada di bagian luar granula yang membengkak. Air ini mengadakan ikatan yang 

erat dengan molekul – molekul pati pada permukaan butir – butir pati yang 
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membengkak; demikian juga dengan amilosa yang mengakibatkan butir – butir 

pati yang membengkak. Sebagian air pada pasta yang telah dimasak tersebut 

berada dalam rongga – rongga jaringan yang terbentuk dari butir pati dan endapan 

amilosa (Winarno, 1997). Pati biji durian lebih erat mengadakan ikatan dengan air 

dibanding tapioka, karena lebih banyak mengakibatkan granula – granula pati 

yang membengkak dan tinggi kadar amilosa, sehingga lebih baik dalam 

mempertahankan kandungan air. 

  
4.2. WHC 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan pati biji 

durian terhadap WHC bakso ayam memberikan perbedaan yang nyata (P < 0,05). 

Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (5%) terhadap WHC disajikan pada 

tabel 10. 

Tabel 10. WHC bakso ayam dengan penambahan pati biji durian. 
 
 Perlakuan                 Kelompok 
 PBD (%)              K1           K2             K3          Rataan ± SD 

 P0 ( 0%)   57,92        61,75        58,18     59,28a   ± 1,747       
 P1 (5%)     59,41  64,16   67,09       63,55ab  ± 3,165  
  P2 (10% )          68,33        68,02        66,93       67,76b   ± 0,600          
 P3 (15%)           65,83        67,15        67,35       66,78b   ± 0,674             

            Rataan  62,87  65,27  64,89 

Ket : a, ab dan b = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P < 0,05). 
 
 Nilai rataan WHC berkisar 59,28% - 67,76% dengan nilai rataan WHC 

terendah pada perlakuan tanpa penambahan pati biji durian, sedangkan nilai WHC 

tertinggi pada penambahan pati sebanyak 10%. Urutan nilai rataan WHC dari 

yang terendah berturut – turut yaitu 59,28% (PO), 63,55% (P1), 66,78% (P3) dan 

67,76% (P2). 
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Soeparno (1998) menyatakan bahwa daya ikat air (WHC) oleh protein 

daging adalah kemampuan daging untuk mengikat airnya atau air yang 

ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, misalnya pemotongan 

daging, pemanasan, penggilingan dan tekanan. Absorpsi air atau kapasitas gel 

adalah kemampuan daging menyerap air secara spontan dari lingkungan yang 

mengandung cairan. Menurut Hamm (1962) kemampuan otot mengikat air 

terutama disebabkan oleh aktimiosin, komponen utama myofibril. 

 WHC bakso dipengaruhi oleh kemampuan bahan – bahan bakso mengikat 

air. Kemampuan otot mengikat air terutama disebabkan oleh aktimiosin, 

komponen utama myofibril. Amilosa pati mengadakan ikatan yang erat dengan air 

saat pati menjadi dingin setelah dipanaskan. Perbedaan kadar amilosa antara pati 

biji durian dengan tapioka menimbulkan perbedaan dalam mengikat air. Semakin 

erat dalam mengikat air akan menghasilkan nilai WHC yang tinggi. 

Adonan bakso dibuat dengan mencampurkan bahan – bahan bakso 

sehingga  menyatu dengan merata. Adonan dibentuk bulat - bulat kemudian 

dilakukan proses perebusan. Dalam proses perebusan bakso akan terjadi 

gelatinisasi pati yang berhubungan dengan amilosa dan air. Amilosa pati 

mengadakan ikatan yang erat dengan air, selain itu pati membentuk matrik dengan 

air dan protein daging yang menyebabkan air terperangkap. Semakin banyak pati 

akan menyebabkan air lebih sulit dilepaskan karena adanya ikatan yang erat antara 

amilosa dan air, serta terbentuknya matrik antara pati, protein dan air. 
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Gambar 4. Rataan nilai WHC (%) bakso ayam. 

 Pada saat bakso diberi beban, air akan keluar. Banyak sedikitnya air yang 

keluar dipengaruhi amilosa pati, serta pembentukan matrik antara air, pati dan 

protein daging ayam. Pada perlakuan P3 air lebih sulit dikeluarkan daripada 

perlakuan P1, sehingga terjadi perbedaan dalam mempertahankan air. Perlakuan 

P3 lebih baik dalam mempertahankan air daripada perlakuan P1. Nilai WHC 

perlakuan P3 sebesar 66,78% sedangkan perlakuan P1 sebesar 63,55%. 

 
 4.3. Nilai pH 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan pati biji 

durian terhadap pH bakso ayam memberikan perbedaan yang nyata (P < 0,05). 

Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (5%) terhadap pH disajikan pada 

tabel 11. 
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Tabel 11. Nilai pH bakso ayam dengan penambahan pati biji durian. 
 
 Perlakuan                           Kelompok 
  PBD (%)       K1              K2              K3             Rataan  ± SD 

  PO (0%)     6,29            6,25             6,09   6,21b       ± 0,086 
  P1  (5%)     6,07            6,08             6,13            6,0933ab  ± 0,026 
   P2 (10%)            5,99            6,00             5,98            5,99a       ± 0,008 
  P3 (15%)            6,02            6,02             6,09            6,0433a    ± 0,033 

             Rataan                6,0925        6,0875         6,0725 

Ket : a, ab dan b = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P < 0,05). 
 

Nilai rataan pH berkisar 5,99 - 6,21. Nilai rataan pH terendah pada 

penambahan pati sebanyak 10%, sedangkan nilai pH tertinggi pada perlakuan 

tanpa penambahan pati biji durian. Urutan nilai rataan pH dari yang terendah 

berturut – turut yaitu 5,99 (P2), 6,0433 (P3), 6,0933 (P1) dan 6,21 (P0). 

Soeparno (1998) menyatakan bahwa pH daging tidak dapat diukur segera 

setelah pemotongan untuk mengetahui penurunan pH awal. Pengukuran 

selanjutnya dilakukan setidak – tidaknya setelah 24 jam untuk mengetahui pH 

akhir dari daging atau karkas. Nilai pH daging ultimat, normalnya adalah antara 

5,4 – 5,8.  

Nilai pH bakso ayam dipengaruhi oleh bahan – bahan bakso. Nilai pH 

daging ultimat, normalnya adalah 5,4 – 5,8 sedangkan pH pati biji durian 4,26. 

Penambahan pati mempengaruhi pH bakso. Untuk nilai pH tanpa penambahan 

pati sebesar 6,21 dan untuk penambahan pati 5%; 10% dan 15% berturut – turut 

6,0933; 5,99 dan 6,0433. Penambahan pati cenderung menurunkan nilai pH 

bakso, hal ini dikarenakan pH pati mempengaruhi pH bakso. Nilai pH pati 4,26 

akan berpengaruh menurunkan pH bakso. 



 

Penambahan pati biji durian mempengaruhi pH bakso ayam. Nilai rataan 

pH bakso tanpa penambahan pati lebih tinggi daripada nilai rataan pH bakso yang 

diberi perlakuan penambahan pati.

 
4.4. Tekstur 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlak

durian terhadap tekstur bakso ayam memberikan perbedaan yang sangat nyata (P 

< 0,01). Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (5%) terhadap tekstur 

disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Tekstur (N) bakso ayam dengan penambahan pati
 
 Perlakuan 
 PBD (%) 

            P0  ( 0%) 
 P1  ( 5%)    
  P2  (10% )             6,45            7,05          7,00        6,83
 P3  (15%)              6,45            6,90          8,00        7,12

            rataan 

Ket : a dan b = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 
0,05). 
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Gambar 5. Rataan nilai pH bakso ayam. 

Penambahan pati biji durian mempengaruhi pH bakso ayam. Nilai rataan 

pH bakso tanpa penambahan pati lebih tinggi daripada nilai rataan pH bakso yang 

diberi perlakuan penambahan pati. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan penambahan pati biji 

durian terhadap tekstur bakso ayam memberikan perbedaan yang sangat nyata (P 

< 0,01). Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (5%) terhadap tekstur 

disajikan pada tabel 12. 

Tabel 12. Tekstur (N) bakso ayam dengan penambahan pati

                  Kelompok 
      K1              K2           K3           rataan  ± SD

      4,80  3,60          4,35        4,25a   ± 0,495
       5,05         4,70           6,15        5,30a   ± 0,618

P2  (10% )             6,45            7,05          7,00        6,83b   ±
P3  (15%)              6,45            6,90          8,00        7,12b   ±

      5,6875        5,5625      6,375 

Ket : a dan b = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 

6,21 (P0)

6,0933 (P1)

5,99 (P2)

6,0433 (P3)

Rataan nilai pH

Rataan nilai pH

 
 

Penambahan pati biji durian mempengaruhi pH bakso ayam. Nilai rataan 

pH bakso tanpa penambahan pati lebih tinggi daripada nilai rataan pH bakso yang 

uan penambahan pati biji 

durian terhadap tekstur bakso ayam memberikan perbedaan yang sangat nyata (P 

< 0,01). Rataan dan hasil Uji Jarak Berganda Duncan (5%) terhadap tekstur 

Tabel 12. Tekstur (N) bakso ayam dengan penambahan pati biji durian. 

rataan  ± SD 

± 0,495                 
± 0,618 
± 0,272         
± 0,651         

Ket : a dan b = superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang nyata (P < 

Rataan nilai pH



 

 Tabel 12 menunjukkan bahwa dengan perlakuan penambahan pati biji 

durian akan mempengaruhi  tekstur bakso ayam. Tekstur  tertinggi pada perlakuan 

penambahan pati biji durian 15%, sedangkan tekstur terendah pada perlakuan 

tanpa penambahan pati biji durian.

Gambar 6. Rataan nilai tekstur (N) bakso ayam.

Purnomo (1995) menyatakan bahwa kebasahan, empuk, mudah dikunyah, 

serta terasa adanya cairan pada

faktor tekstur yang dikehendaki. Menurut Wibowo (2006) tekstur bakso daging 

adalah kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat 

daging, tidak lembek, tidak basah berair dan tidak rapuh

Pada proses pembuatan bakso, pati tapioka dan pati biji durian mengalami 

proses gelatinisasi. Menurut DeMan (1997) pemanasan lebih lanjut diatas suhu 

penggelatinan mengakibatkan penggembungan butiran lebih lanjut, dan campuran 

menjadi kental dan bening. 

membentuk gel.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

4,25 (P0)

35 

Tabel 12 menunjukkan bahwa dengan perlakuan penambahan pati biji 

durian akan mempengaruhi  tekstur bakso ayam. Tekstur  tertinggi pada perlakuan 

penambahan pati biji durian 15%, sedangkan tekstur terendah pada perlakuan 

tanpa penambahan pati biji durian. 

Gambar 6. Rataan nilai tekstur (N) bakso ayam.

Purnomo (1995) menyatakan bahwa kebasahan, empuk, mudah dikunyah, 

serta terasa adanya cairan pada mulut saat bahan dikunyah merupakan faktor 

faktor tekstur yang dikehendaki. Menurut Wibowo (2006) tekstur bakso daging 

adalah kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat 

daging, tidak lembek, tidak basah berair dan tidak rapuh. 

Pada proses pembuatan bakso, pati tapioka dan pati biji durian mengalami 

Menurut DeMan (1997) pemanasan lebih lanjut diatas suhu 

penggelatinan mengakibatkan penggembungan butiran lebih lanjut, dan campuran 

menjadi kental dan bening. Jika pasta pati yang digodog didinginkan, pasta dapat 

4,25 (P0)

5,3 (P1)

6,83 (P2)
7,12 (P3)

Rataan nilai tekstur (N)

Rataan nilai tekstur (N)

Tabel 12 menunjukkan bahwa dengan perlakuan penambahan pati biji 

durian akan mempengaruhi  tekstur bakso ayam. Tekstur  tertinggi pada perlakuan 

penambahan pati biji durian 15%, sedangkan tekstur terendah pada perlakuan 

 

Gambar 6. Rataan nilai tekstur (N) bakso ayam. 

Purnomo (1995) menyatakan bahwa kebasahan, empuk, mudah dikunyah, 

mulut saat bahan dikunyah merupakan faktor – 

faktor tekstur yang dikehendaki. Menurut Wibowo (2006) tekstur bakso daging 

adalah kompak, elastis, kenyal tetapi tidak liat atau membal, tidak ada serat 

Pada proses pembuatan bakso, pati tapioka dan pati biji durian mengalami 

Menurut DeMan (1997) pemanasan lebih lanjut diatas suhu 

penggelatinan mengakibatkan penggembungan butiran lebih lanjut, dan campuran 

Jika pasta pati yang digodog didinginkan, pasta dapat 

Rataan nilai tekstur (N)



36 
 

Saat proses pembuatan bakso terjadi proses yang berkaitan dengan pati. 

Setelah perebusan selesai, bakso kemudian diangin – anginkan agar suhunya 

turun. Pada proses tersebut, pati mengalami proses gelatinisasi setelah itu 

membentuk gel saat bakso diangin – anginkan. Keberadaan gel inilah yang 

mempengaruhi tekstur bakso. Menurut DeMan (1997) pati beramilosa tinggi 

memerlukan suhu tinggi untuk penggelatinan dan menghasilkan pasta dengan 

bagian – bagian pendek yang membuat gel buram yang sangat kokoh pada 

pendinginan. 

Pati biji durian lebih tinggi kadar amilosanya dibandingkan dengan 

tapioka, sehingga menghasilkan pasta yang membuat gel buram yang lebih kokoh 

bila dibandingkan tapioka. Gel yang kokoh berpengaruh dengan tekstur bakso 

yang dihasilkan. Gel yang kokoh lebih tahan terhadap tekanan, sehingga 

meningkatkan nilai tekstur. 

Penambahan pati menimbulkan jumlah amilosa yang semakin meningkat, 

sehingga mempengaruhi sifat gel yang terbentuk. Pada penambahan pati 15% (P3) 

jumlah amilosa lebih banyak daripada penambahan pati 5% (P1), sehingga 

penambahan pati 15% (P3)  menghasilkan gel lebih kokoh daripada penambahan 

pati 5% (P1). Gel yang lebih kokoh lebih tahan terhadap tekanan, sehingga pada 

penambahan pati 15% (P3) mempunyai nilai tekstur yang lebih tinggi yaitu 

sebesar 7,12 N daripada penambahn pati 5% (P1) yang sebesar 5,30 N. 

Suhu pemanasan bakso diatas 75°C dapat menyebabkan kontraksi dan 

pengkerutan serabut otot, sehingga daging menjadi keras. Kemampuan daging 

untuk mengikat akan menentukan tekstur (Purnomo, 1997). Tekstur bakso 
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berhubungan dengan pati dan daging, sehingga sifat pati dan sifat daging 

mempengaruhi tekstur bakso yang dihasilkan. 
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  BAB V                                      

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Penambahan pati biji durian mempengaruhi kadar air, pH, WHC dan 

tekstur. Penambahan pati biji durian memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap pH dan WHC, serta memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kadar air dan tekstur. Penambahan pati biji durian cenderung 

menurunkan nilai kadar air dan pH bakso ayam. Untuk nilai tekstur dan WHC 

bakso ayam cenderung meningkat dengan penambahan pati biji durian. 

 
5.2. Saran 

 Disarankan membuat bakso memakai 10% pati biji durian dengan 

pertimbangan kadar air yang sesuai dengan SNI. Untuk mengoptimalkan 

rendemen pati biji durian dengan mengendapkan selama 48 jam dan diusahakan 

tidak terjadi goncangan selama proses pengendapan. Pergunakan air yang bersih 

agar menghasilkan pati biji durian yang lebih putih. 
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Lampiran 1. Produksi pati biji durian (Herman, 1985). 
 
 

1. Biji durian dibersihkan dari selubung luar dan kulit arinya.  

2. Selanjutnya biji dipotong - potong dan dihancurkan dengan menggunakan 

blender dengan bantuan air.  

3. Bahan kemudian disaring / diperas menggunakan kain penyaring ke dalam 

wadah hingga ampas tidak mengeluarkan air perasan lagi. 

4. Suspensi atau filtrat yang dihasilkan kemudian diendapkan selama  48 jam 

hingga pati mengendap sempurna. 

5. Cairan supernatan dibuang dan endapannya dicuci berulang - ulang 

dengan air hingga diperoleh endapan pati yang lebih jernih.  

6. Kemudian endapan pati dikeringkan menggunakan oven pada suhu ± 500C  

selama 24 jam atau dijemur hingga kering.  

7. Endapan serbuk pati yang sudah kering kemudian dihaluskan dan diayak 

menggunakan mesh 100 hingga diperoleh pati biji durian. 
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Lampiran 2. Pembuatan bakso daging ayam dengan penambahan pati (Wibowo, 

2006). 
 
 

1. Daging ayam bagian dada dicincang kasar, kemudian daging digiling halus 

menggunakan meat grinder. 

2. Daging giling halus digiling lagi dengan es batu (15%) dan garam (2,5%), 

baru kemudian gula (1%), lada (0,5%), bawang putih halus (1,5%), putih 

telur (3%), pati biji durian (0%, 5%, 10% dan 15%) dan tepung tapioka 

(10%) ditambahkan sambil dilumatkan hingga diperoleh adonan yang 

homogen. 

3. Adonan dicetak bulat-bulat dengan menggunakan tangan dan direbus 

dalam 2000 ml air pada suhu ± 600C selama 10 menit dan dilanjutkan pada 

perebusan ± 900 C selama 10 menit. 

4. Bakso ditiriskan dan didinginkan diatas piring. 

5. Bakso yang telah dingin dikemas dalam plastik berlabel dan dilakukan 

pengujian. 
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Lampiran 3. Prosedur penentuan kadar air (Anonimus, 2005). 

 
1. Botol timbang dimasukkan kedalam oven (105°C) selama 24 jam, 

kemudian dimasukkan kedalam eksikator selama 15 – 30 menit, setelah itu 

botol timbang/cawan petri ditimbang dengan menggunakan timbangan 

analitit (berat botol = X g). 

2. Sampel yang sudah dihaluskan ditimbang (berat sampel awal = Y g), 

kemudian dimasukkan kedalam botol timbang /cawan petri yang telah 

diketahui beratnya. 

3. Sampel dalam botol timbang dimasukkan dalam oven (105°C) selama 24 

jam, kemudian didinginkan dalam eksikator selama 15 – 30 menit, sampel 

yang sudah dingin ditimbang. Perlakuan ini diulang – ulang sampai 

mencapai berat konstan (Z g), yaitu selisih pertimbangan berat sampel 

berturut – turut kurang dari 0,2 mg 

4. Kadar air dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
                              (X + Y)  -  Z  
    Kadar air (%) = ----------------------- x 100% 
                                 (X + Y) 
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Lampiran 4. Pengujian Water Holding Capacity (WHC) bakso menggunakan 

metode Hamm (1972). 

 

1. Timbang sampel 0,3 gr. 

2. Bebani sampel diantara plat kaca dengan pemberat 35 kg selama 5 menit. 

3. Hitung luas area basah dengan kertas whatman No. 42 . 

4. Masukkan ke dalam rumus di bawah ini. 

mg H2O = 
area basah �	
��

0,0948
 - 8,0 

% kadar air area bebas = 
sampelberat

OHmg 2  100% 

% WHC = % kadar air sampel - % kadar air area bebas. 
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Lampiran 5. 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 

kedalam 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 aquadest. 
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Lampiran 6. Pengukuran tekstur menggunakan alat Universal Testing Instrument 

(Instron) model Lloyd (Fernandez et al., 1996). 

 
 

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

2. Menghidupkan program Lloyd, memilih untuk pengukuran tekstur dengan 

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

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

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

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

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

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

menunjukkan tekstur sampel semakin keras dan sebaliknya. 
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Lampiran 7. Hasil pengukuran dan analisa statistik kadar air (%)  bakso 

ayam. 
 
 Perlakuan                       Kelompok 
  PBD (%)    K1        K2             K3            Jumlah 

   P0  (0%) 69,74      70,97 69,82        210,53              
   P1 (5%) 70,00        70,39          69,77          210,16 

    P2 (10%        68,76        68,10          67,78          202,64                    
   P3 (15%)       66,40        66,81          66,83          200,04                     

              Jumlah         274,9        276,27        274,2            825,37 
 

Faktor Koreksi (FK) = Y2/r.p 

                                  = 825,372/3.4 

                                  = 56769,637 

                    JK Total   = ∑ i ∑ j
2
ijγ  - FK 

            = (69,74)2 + (70,97)2 + (69,82)2 + …+ (66,83)2 – 56769,637 

            = 56796,307 – 56769,637 

            = 26,67 

 JK Kelompok       = ∑ j ( )2

iji γ∑ / p – FK 

            = (274,92  + 276,272 + 274,22) / 4 – 56769,637 

            = 56770,19 – 56769,637 

           = 0,553 

 JKPerlakuan       = ( )2

ijji γ∑∑ / r – FK 

           = (210,532 + 210,162 + 204,642 + 200,042)/3 – 56769,637 

           = 170383,64 / 3 - 56769,637 

           = 24,91 
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 JKGalat Percbaa       = JKTotal - JKKelmpok - JKPerlakuan 

                           = 26,67 – 0,553 – 24,91 

                           = 1,207 

Tabel Analisa Ragam 
 
SK                  db        JK            KT  F hit                F tabel 
                0,05         0,01 
Kelompok       2       0,553              0,2765 1,3745 5,14 10,92 
Perlakuan        3     24,91                8,3033               41,277**  4,76   9,78 
Galat               6       1,207              0,20116 
Total             11     26,67 
Ket : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan yang sangat 
nyata (Fhitung  > Ftabel). 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (5%) 

Penambahan pati biji durian 

JNT 5% =  JND 5% x rKTgalat /  

              =  JND 5% x 3/20116,0  

              = JND 5%  x 0,259 

 
Nilai d =  p - 1      1     2   3 

JND 5%   3,46  3,58                3,64 
JNT  5%   0,896  0,927            0,943 

 
 
             66,68                a                              
             68,21                b                        
             70,05                c  
             70,18                c 
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Lampiran 8. Hasil pengukuran dan analisa statistik WHC (%) bakso ayam. 
 
 Perlakuan                             Kelompok 
  PBD (%)                  K1                    K2                 K3                  Jumlah 

   P0  (0%)         57,92                61,75             58,18         177,85          
   P1  (5%)         59,41                64,16   67,09         190,66                 

    P2(10%)                68,33                68,02             66,93                203,28                 
   P3(15%)                65,83                67,15             67,35                200,33                   

              Jumlah      251,49              261,08           259,55                772,12  
 
 
Faktor Koreksi (FK) = Y2/r.p 

                                  = 772,122/3.4 

                                  = 49680,774 

                    JK Total   = ∑ i ∑ j
2
ijγ  - FK 

            = (57,92)2 + (61,75)2 + (58,18)2 + …+ (67,35)2 – 49680,774 

            = 49853,891 - 49680,774 

            = 173,117 

     JK Kelompok  = ∑ j ( )2

iji γ∑ / p – FK 

            = (251,492  + 261,082 + 259,552) / 4 – 49680,774 

            = 49694,048 – 49680,774 

           = 13,274 

 JKPerlakuan       = ( )2

ijji γ∑∑ / r – FK 

           = (177,852 + 190,662 + 203,282 + 200,332)/3 – 49680,774 

           = 49812,243 - 49680,774 

           = 131,469 
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JKGalat Percbaan    = JKTotal - JKKelmpok - JKPerlakuan 

 = 173,117 – 13,274 – 131,469 

 = 28,374 

 
Tabel Analisa Ragam 

 
SK                   db    JK               KT  F hit                F tabel 
                0,05         0,01 
Kelompok       2         13,274              6,637              1,4035 5,14 10,92 
Perlakuan        3       131,469            43,823              9,2668* 4,76   9,78 
Galat               6         28,374    4,729 
Total             11       173,117 
Ket : (*) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata 
(Fhitung  > Ftabel). 

 
Uji Jarak Berganda Duncan (5%) 

Penambahan pati biji durian 

JNT 5% =  JND 5% x rKTgalat /  

              =  JND 5% x 3/729,4  

              = JND 5%  x 1,2555 

 
Nilai d =  p - 1      1     2   3 

JND 5%   3,46  3,58                3,64 
JNT  5%              4,344               4,4947            4,57 
 

 
             59,28                a                              
             63,55                ab                        
             66,78                b  
             67,76                b 
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Lampiran 9. Hasil pengukuran dan analisa statistik pH bakso ayam. 
 
 Perlakuan                            Kelompok 
  PBD (%)       K1              K2              K3            Jumlah 

  PO (0%)     6,29  6,25            6,09    18,63    
  P1  (5%)     6,07             6,08            6,13             18,28 

   P2 (10%)            5,99             6,00            5,98             17,97 

  P3 (15%)            6,02             6,02            6,09             18,13 

             Jumlah              24,37           24,35          24,29             73,01 
 
 
Faktor Koreksi (FK) = Y2/r.p 

                                  = 73,012 / 3.4 

                                  = 444,20501 

                    JK Total   = ∑ i ∑ j
2
ijγ  - FK 

            = (6,29)2 + (6,25)2 + (6,09)2 + …+ (6,09)2 – 444,20501 

            = 444,3123 - 444,20501 

            = 0,10729 

     JK Kelompok  = ∑ j ( )2

iji γ∑ / p – FK 

            = (24,372  + 24,352 + 24,292) / 4 – 444,20501 

            = 1776,8235 / 4 – 444,20501 

            = 0,00087 

 JKPerlakuan       = ( )2

ijji γ∑∑ / r – FK 

           = (18,632 + 18,282 + 17,972 + 18,132)/3 – 444,20501 

           = 444,28437  -  444,20501 

           = 0,07936 
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   JKGalat Percbaan      = JKTotal - JKKelmpok - JKPerlakuan 

   = 0,10729 – 0,00087 – 0,07936 

   = 0,02706 

 
Tabel Analisa Ragam 

 
SK                   db    JK               KT  F hit                F tabel 
        0,05    0,01 
Kelompok       2         0,00087            0,000435         0,09645 5,14 10,92 
Perlakuan        3         0,07936            0,0264533       5,86548* 4,76   9,78 
Galat               6         0,02706    0,00451 
Total             11         0,10729 
Ket : (*) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata 
(Fhitung  > Ftabel). 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (5%) 

Penambahan pati biji durian 

JNT 5% =  JND 5% x rKTgalat /  

              =  JND 5% x 3/00451,0  

              = JND 5%  x 0,0388 

 
Nilai d =  p - 1      1     2   3 

JND 5%   3,46  3,58                3,64 
JNT  5%   0,1342             0,1389            0,1412 
 
 
 
             5,99                a                              
             6,0433            a                       
             6,0933            ab  
             6,21                b 
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Lampiran 10.  Hasil pengukuran dan analisa statistik tekstur (N)  bakso 
ayam. 

 
 Perlakuan                     Kelompok 
  PBD (%)       K1              K2           K3           Jumlah   

            P0  ( 0%)      4,80 3,60          4,35         12,75              
 P1  ( 5%)         5,05        4,70          6,15         15,90 

  P2  (10% )            6,45            7,05          7,00         20,50                 
 P3  (15%)             6,45            6,90          8,00         21,35                

            Jumlah    22,75          22,25        25,50         70,50 
 
 
Faktor Koreksi (FK) = Y2/r.p 

                                  = 70,52/ 3.4 

                                  = 414,1875 

                    JK Total   = ∑ i ∑ j
2
ijγ  - FK 

            = (4,8)2 + (3,6)2 + (4,35)2 + …+ (8,0)2 – 414,1875 

            = 433,855 - 414,1875 

            = 19,6675 

     JK Kelompok  = ∑ j ( )2

iji γ∑ / p – FK 

            = (22,752  + 22,252 + 25,52) / 4 – 414,1875 

            = 1662,875 / 4 – 414,1875 

            = 1,53125 

 JKPerlakuan       = ( )2

ijji γ∑∑ / r – FK 

           = (12,752 + 15,92 + 20,052 + 21,352)/3 – 414,1875 

           = 1291,445 / 3  -  414,1875 

           = 16,29417 
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 JKGalat Percbaan     = JKTotal - JKKelmpok - JKPerlakuan 

                           = 19,6675 – 1,53125 – 16,29417 

                           = 1,84208 

Tabel Analisa Ragam 
 
SK                   db    JK               KT  F hit                F tabel 
        0,05    0,01 
Kelompok       2         1,53125            0,765625        2,49378 5,14 10,92 
Perlakuan        3       16,29417            5,43139        17,6911**  4,76   9,78 
Galat               6         1,84208    0,3070133 
Total               11     19,6675 
Ket : (**) menunjukkan bahwa diantara perlakuan terdapat perbedaan yang sangat 
nyata (Fhitung  > Ftabel). 
 

Uji Jarak Berganda Duncan (5%) 

Penambahan pati biji durian 

JNT 5% =  JND 5% x rKTgalat /  

              =  JND 5% x 3/3070133,0  

              = JND 5%  x 0,3199 

 
Nilai d =  p - 1      1     2   3 

JND 5%   3,46  3,58                3,64 
JNT  5%              1,1069             1,1452            1,1644 
 

 
             4,25                a                              
             5,30                a                       
             6,83                b  
             7,12                b 
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